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Amendamentul 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a mecanismului Conectarea 
Europei pentru perioada 2014-2020 este de 
50 000 000 000 EUR. Suma respectivă se 
distribuie între sectoarele menționate la 
articolul 3, după cum urmează:

(1) Potrivit estimărilor, investițiile 
necesare pentru rețelele transeuropene în 
sectoarele transporturilor, energiei și 
telecomunicațiilor în perioada anterioară 
anului 2020 se ridică la suma de 
50 000 000 EUR. Pachetul financiar pentru 
punerea în aplicare a mecanismului 
Conectarea Europei pentru perioada 2014-
2020 este de 50 000 000 000 EUR. Suma 
respectivă se distribuie între sectoarele 
menționate la articolul 3, după cum 
urmează:

Or. en

Amendamentul 333
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transporturi: 31 694 000 000 EUR, din 
care 10 000 000 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în
acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

(a) transporturi: [31 694 000 000 EUR],
din care [10 000 000 000 EUR] se transferă 
din Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți
pentru proiectele menționate în anexa la
prezentul regulament, în conformitate cu 
alocările naționale;

Or. en

Amendamentul 334
Michael Cramer
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transporturi: 31 694 000 000 EUR, din 
care 10 000 000 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

(a) transporturi: [31 694 000 EUR], din 
care [10 000 000 000 EUR] se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament exclusiv în 
statele membre eligibile pentru finanțare 
din partea Fondului de coeziune;

Or. en

Amendamentul 335
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transporturi: 31 694 000 000 EUR, din 
care 10 000 000 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

(a) transporturi: [31 694 000 000] EUR, 
din care [10 000 000 000] EUR se transferă 
din Fondul de coeziune pentru a fi 
cheltuiți, pe baza de alocări naționale, în 
acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

Or. ro

Amendamentul 336
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transporturi: 31 694 000 000 EUR, din 
care 10 000 000 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament în statele 

(a) transporturi: 50% din suma totală;
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membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

Or. en

Amendamentul 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transporturi: 31 694 000 000 EUR, din 
care 10 000 000 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

(a) transporturi: [31 694 000 000 EUR],
din care [10 000 000 000 EUR] ar trebui 
alocați pentru finanțarea proiectelor de 
transport în cadrul rețelei primare de 
transporturi din statele membre eligibile 
pentru Fondul de coeziune;

Or. en

Amendamentul 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transporturi: 31 694 000 000 EUR, din 
care 10 000 000 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

(a) transporturi: [31 694 000 000 EUR],
din care [10 000 000 000 EUR] se transferă 
din Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți
pentru proiectele menționate în anexa la
prezentul regulament, în conformitate cu 
alocările naționale;

Or. en

Amendamentul 339
Krišjānis Kariņš
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transporturi: 31 694 000 000 EUR, din 
care 10 000 000 000 EUR se transferă din 
Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți în 
acord cu prezentul regulament în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune;

(a) transporturi: [31 694 000 000 EUR], 
din care [10 000 000 000 EUR] se transferă 
din Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți 
în acord cu prezentul regulament în statele 
membre, fără a aduce atingere alocărilor 
statelor membre în cadrul Fondului de 
coeziune;

Or. lv

Amendamentul 340
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) energie: EUR 9 121 000 000; (b) energie: 25% din suma totală;

Or. en

Amendamentul 341
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) telecomunicații: EUR 9 185 000 000. (c) telecomunicații: 25% din suma totală.

Or. en

Amendamentul 342
Sabine Wils
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar al mecanismului 
Conectarea Europei poate acoperi
cheltuielile aferente acțiunilor de sprijinire 
a programului, de pregătire, de 
monitorizare, de control, de audit și de 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea programului și pentru atingerea 
obiectivelor acestuia, în particular studii, 
reuniuni ale experților, în măsura în care au 
legătură cu obiectivele generale ale 
regulamentului, cheltuieli aferente rețelelor 
informatice concentrate pe prelucrarea și 
schimbul de informații, împreună cu toate 
celelalte cheltuieli aferente asistenței 
tehnice și informatice contractate de 
Comisie pentru gestionarea programului.

Pachetul financiar al mecanismului 
Conectarea Europei acoperă cheltuielile 
aferente acțiunilor de sprijinire a 
programului, de pregătire, de monitorizare, 
de control, procedurile de consultare, de 
audit și de evaluare care sunt necesare 
pentru gestionarea programului și pentru 
atingerea obiectivelor acestuia, în 
particular studii, reuniuni ale experților, în 
măsura în care au legătură cu obiectivele 
generale ale regulamentului, cheltuieli 
aferente rețelelor informatice concentrate 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
împreună cu toate celelalte cheltuieli 
aferente asistenței tehnice și informatice 
contractate de Comisie pentru gestionarea 
programului.

Or. en

Justificare

Procedurile de consultare fac parte din „acțiunile de sprijinire a programelor”, astfel că ar 
trebui să fie incluse în pachetul financiar.

Amendamentul 343
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate 
transfera credite între sectoarele de 
alocare prevăzute la alineatul (1), cu 
excepția celor 10 000 000 000 EUR 
transferați din Fondul de coeziune pentru 

eliminat
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finanțarea proiectelor din sectorul 
transporturilor din statele membre 
eligibile pentru Fondul de coeziune.

Or. en

Justificare

Nu trebuie să aibă loc transferuri bugetare între sectoare.

Amendamentul 344
Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția celor 
10 000 000 000 EUR transferați din Fondul 
de coeziune pentru finanțarea proiectelor 
din sectorul transporturilor din statele 
membre eligibile pentru Fondul de
coeziune.

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Parlamentul și 
Consiliul pot transfera, la propunerea 
Comisiei, credite între sectoarele de 
alocare prevăzute la alineatul (1) [, cu 
excepția celor 10 000 000 000 EUR 
transferați din Fondul de coeziune pentru 
finanțarea proiectelor din sectorul 
transporturilor din statele membre eligibile 
pentru Fondul de coeziune].[1]
[1] până când se ajunge la un acord 
privind cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020.

Or. es

Justificare

Posibilul transfer de credite în urma evaluării de la mijlocul perioadei ar trebui să se 
realizeze în cel mai transparent mod posibil și cu implicarea autorității bugetare.

Amendamentul 345
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate 
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția celor
10 000 000 000 EUR transferați din Fondul 
de coeziune pentru finanțarea proiectelor 
din sectorul transporturilor din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune.

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate 
transfera, prin intermediul actelor delegate 
potrivit articolului 25, credite între 
sectoarele de alocare prevăzute la alineatul
(1), cu excepția celor [10 000 000 000 
EUR] transferați din Fondul de coeziune 
pentru finanțarea proiectelor din sectorul 
transporturilor din statele membre eligibile 
pentru Fondul de coeziune.

Or. en

Amendamentul 346
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția celor 
10 000 000 000 EUR transferați din Fondul 
de coeziune pentru finanțarea proiectelor 
din sectorul transporturilor din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune.

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia adoptă 
acte delegate potrivit articolului 25 pentru 
a transfera credite între sectoarele de 
alocare prevăzute la alineatul (1), cu 
excepția celor [10 000 000 000 EUR]
transferați din Fondul de coeziune pentru 
finanțarea proiectelor din sectorul 
transporturilor din statele membre eligibile 
pentru Fondul de coeziune.

Or. en

Justificare

Prin crearea unei legături cu CE în vederea adoptării de acte delegate, PE este implicat în 
exercitarea dreptului său de control.
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Amendamentul 347
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția celor 
10 000 000 000 EUR transferați din Fondul 
de coeziune pentru finanțarea proiectelor 
din sectorul transporturilor din statele 
membre eligibile pentru Fondul de
coeziune.

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Parlamentul 
European și Consiliul pot transfera, la 
propunerea Comisiei, credite între 
sectoarele de alocare prevăzute la alineatul
(1) [, cu excepția celor 10 000 000 000 
EUR transferați din Fondul de coeziune 
pentru finanțarea proiectelor din sectorul 
transporturilor din statele membre eligibile 
pentru Fondul de coeziune].

Or. en

Amendamentul 348
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate 
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția celor 
10 000 000 000 EUR transferați din Fondul 
de coeziune pentru finanțarea proiectelor 
din sectorul transporturilor din statele 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune.

(3) În urma evaluării de la mijlocul 
perioadei efectuate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), Comisia poate 
transfera credite între sectoarele de alocare 
prevăzute la alineatul (1), cu excepția celor 
[10 000 000 000 EUR] transferați din 
Fondul de coeziune pentru finanțarea 
proiectelor din sectorul transporturilor din 
statele membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune, respectându-se alocațiile 
naționale din cadrul Fondului de 
coeziune și în conformitate cu dispozițiile 
relevante din legislația sectorială.
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Or. en

Amendamentul 349
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Mecanismul Conectarea Europei se 
implementează printr-una sau mai multe 
forme de ajutor financiar, prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 (noul 
Regulament Financiar), în special granturi, 
achiziții și instrumente financiare.

(1) Mecanismul Conectarea Europei se 
implementează printr-una sau mai multe 
forme de ajutor financiar, prevăzute în
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 (noul 
Regulament Financiar), în special granturi, 
achiziții, contracte de program și 
instrumente financiare.

Or. es

Amendamentul 350
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 60% din bugetul total pentru sectorul 
energiei se alocă prin instrumente 
financiare.

Or. it

Amendamentul 351
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 A (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Suma orientativă de 15%1 din 
alocațiile bugetare prevăzute pentru 
sectorul energiei se alocă sub formă de 
instrumente financiare.
__________________
1 Procentajul este specificat pe baza 
cifrelor propuse de Comisie

Or. pt

Amendamentul 352
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia are dreptul să determine 
formele de ajutor financiar pentru a 
acorda proiectelor eligibile sprijin 
financiar efectiv, în funcție de nevoile 
specifice.

Or. en

Justificare

Instrumentele financiare au un efect de pârghie ridicat și ajută acele proiecte care sunt 
aproape de viabilitatea comercială, însă nu sunt eficiente pentru a aborda securitatea 
aprovizionării de energie și costurile inițiale mai ridicate aferente inovării. Pentru a aborda 
riscurile specifice proiectelor, respectiv sectoarelor și pentru a acorda asistență financiară 
efectivă pentru proiectele eligibile, Comisia are dreptul să determine formele de ajutor 
financiar.

Amendamentul 353
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cel puțin 90% din suma totală a 
bugetului prevăzut în sectorul energiei se 
alocă sub formă de instrumente 
financiare, în special sub formă de 
obligațiuni de proiect, pentru eficiență 
energetică, energii regenerabile și rețele 
inteligente pentru transmisia și distribuția 
de electricitate.

Or. en

Amendamentul 354
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cel puțin 80% din bugetul total 
pentru sectorul energiei și sectorul 
telecomunicațiilor se alocă prin 
instrumente financiare.

Or. it

Amendamentul 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În domeniul transporturilor, numai 
acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012
(Orientările TEN-T) și acțiunile de 

În domeniul transporturilor, numai 
acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012
[Orientările TEN-T] și acțiunile de 
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sprijinire a programelor sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin sub formă de 
ajutor financiar din partea Uniunii constând 
în achiziții și instrumente financiare în 
temeiul prezentului regulament. În materie 
de granturi, numai următoarele acțiuni sunt 
eligibile pentru primirea de ajutor financiar 
din partea Uniunii în temeiul prezentului 
regulament:

sprijinire a programelor sunt eligibile 
pentru obținerea de sprijin sub formă de 
ajutor financiar din partea Uniunii constând 
în achiziții și instrumente financiare în 
temeiul prezentului regulament, cu 
condiția să se aplice principiul 
„poluatorul plătește” consacrat la 
articolul 191 din tratate, și anume prin 
perceperea unor taxe de drum în 
conformitate cu Directiva Eurovinieta 
(2011/76/CE) și a unor tarife majorate în 
zonele de munte. În materie de granturi, 
numai următoarele acțiuni sunt eligibile 
pentru primirea de ajutor financiar din 
partea Uniunii în temeiul prezentului 
regulament:

Or. en

Amendamentul 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni de implementare a rețelei 
primare în conformitate cu Capitolul III din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T), inclusiv 
implementarea de noi tehnologii și inovații 
în conformitate cu articolul 39 din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T);

(a) acțiuni de implementare a rețelei 
primare în conformitate cu capitolul III și a 
rețelei globale în conformitate cu 
capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (Orientările TEN-T), inclusiv 
implementarea de noi tehnologii și inovații 
în conformitate cu articolul 39 din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T);

Or. en

Amendamentul 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni de implementare a rețelei 
primare în conformitate cu Capitolul III din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T), inclusiv 
implementarea de noi tehnologii și inovații
în conformitate cu articolul 39 din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T);

(a) acțiuni de implementare a rețelei 
primare în conformitate cu Capitolul III din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T), inclusiv 
implementarea de noi tehnologii, precum
și abordări și acțiuni inovatoare în 
conformitate cu articolul 39 din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientările TEN-T);

Or. en

Justificare

Limitarea granturilor doar la rețeaua primară ar putea limita flexibilitatea de creare a unei 
rețele de infrastructură pentru combustibili alternativi ca modalitate esențială pentru 
realizarea obiectivelor unui sistem de transport cu emisii reduse de carbon până în anul 
2050. Această problemă poate fi rezolvată prin asigurarea faptului că sprijinul sub formă de 
granturi poate fi disponibil pentru rețeaua primară, inclusiv pentru implementarea de noi 
tehnologii, și va fi benefică pentru promovarea dezvoltării de acțiuni și abordări inovatoare.

Amendamentul 358
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a A (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de implementare a rețelei 
globale în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul UE privind orientările 
TEN-T, acolo unde aceste acțiuni 
contribuie la interconectarea tuturor 
regiunilor UE, inclusiv a regiunilor celor 
mai îndepărtate și ultraperiferice și 
contribuie la dezvoltarea rețelei primare;

Or. pt

Justificare

Nu ar trebui să excludem complet sprijinul pentru rețeaua globală în situațiile în care 
sprijinul pentru proiecte poate avea o valoare adăugată pentru rețeaua primară, încurajând, 
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totodată, coeziunea teritorială.

Amendamentul 359
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de implementare a rețelei 
globale în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T] atunci când aceste 
acțiuni contribuie la facilitarea fluxurilor
de trafic transfrontalier sau la eliminarea 
blocajelor și, de asemenea, la dezvoltarea 
rețelei primare

Or. en

Amendamentul 360
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de implementare a rețelei 
globale în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T] atunci când aceste 
acțiuni contribuie la facilitarea fluxurilor 
de trafic transfrontalier sau la eliminarea 
blocajelor, până la un plafon de 5 % din 
pachetul financiar alocat sectorului 
transporturilor, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din prezentul regulament;

Or. sl
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Justificare

Unele părți ale rețelei globale sunt esențiale pentru fluiditatea în special a fluxurilor de trafic 
transfrontalier. În cazul în care acestea nu ar fi reglementate, ele ar putea cauza blocaje 
semnificative și, prin urmare, ar avea un impact negativ asupra funcționării rețelei primare.
În consecință, finanțarea limitată în cadrul mecanismului Conectarea Europei ar trebui 
utilizată și pentru a sprijini construirea de rețele globale cu o valoare adăugată ridicată pe 
plan european.

Amendamentul 361
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de implementare a rețelei 
globale în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T] atunci când aceste 
acțiuni contribuie la facilitarea fluxurilor 
de trafic transfrontalier sau la eliminarea 
blocajelor și, de asemenea, la dezvoltarea 
rețelei primare, până la un plafon de 5% 
din pachetul financiar alocat sectorului 
transporturilor, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Atât rețeaua primară, cât și rețeaua globală ar trebui avute în vedere la finanțare, în limitele 
unui buget total restrâns.  Text nou propus la articolul 7 alineatul (2) litera aa.

Amendamentul 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni de implementare a rețelei 
globale în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T] atunci când aceste 
acțiuni contribuie la facilitarea fluxurilor 
de trafic transfrontalier sau la eliminarea 
blocajelor și, de asemenea, la dezvoltarea 
rețelei primare, până la un plafon de 5 % 
din pachetul financiar alocat sectorului 
transporturilor, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din prezentul regulament;

Or. en

Justificare

Acest amendament permite ca finanțarea din MCE să fie disponibilă pentru proiecte din 
rețeaua globală TEN-T. În Irlanda de Nord, densitatea populației este scăzută, iar VNB pe 
cap de locuitor este sub 90% din media Uniunii Europene. Prin urmare, Irlanda de Nord nu 
ar fi în măsură să finanțeze singură îmbunătățirile necesare ale rețelei globale.

Amendamentul 363
Tanja Fajon

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) acțiuni de implementare a rețelei 
globale în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T] atunci când aceste 
acțiuni contribuie la facilitarea fluxurilor 
de trafic transfrontalier sau la eliminarea 
blocajelor, până la un plafon de 5 % din 
pachetul financiar alocat sectorului 
transporturilor, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din prezentul regulament;

Or. en
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Justificare

Unele părți ale rețelei globale sunt foarte importante pentru buna funcționare, în special 
pentru fluxurile de trafic transfrontalier, sau ele creează blocaje importante care trebuie 
eliminate pentru a permite o mai bună funcționare a rețelei primare. În consecință, finanțarea 
limitată în cadrul MCE ar trebui utilizată și pentru a sprijini proiecte legate de rețelele 
globale cu o valoare adăugată ridicată pe plan european.

Amendamentul 364
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

acțiuni de implementare a rețelei globale 
în conformitate cu capitolul II din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T] atunci când aceste 
acțiuni contribuie la facilitarea fluxurilor 
de trafic transfrontalier sau la eliminarea 
blocajelor, până la un plafon de 5 % din 
pachetul financiar alocat sectorului 
transporturilor, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) studii pentru proiecte de interes 
comun care fac parte din Decizia nr. 
661/2010 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
orientările Uniunii pentru dezvoltarea 
rețelei transeuropene de transport;
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Or. xm

Justificare

Acest lucru permite continuarea studiilor care sunt în curs de derulare pentru unele proiecte 
prioritare menționate în Decizia nr. 661/2010 privind TEN-T care au fost amânate din cauza 
crizei economice actuale și din cauza complexității lor tehnice și a caracterului lor 
transfrontalier. În interesul continuării finanțării UE și pentru a nu se pierde fondurile 
investite în aceste proiecte, ar trebui reintrodusă posibilitatea ca acestea să fie eligibile
pentru finanțare în cadrul MCE.

Amendamentul 366
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acțiuni de sprijinire a nodurilor 
urbane astfel cum sunt definite la 
articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 [Orientările TEN-T];

Or. en

Justificare

Acțiunile legate de nodurile urbane reprezintă unul dintre obiectivele-cheie ale cărții albe și 
sunt esențiale pentru asigurarea interconectivității și a multimodalității rețelei primare.

Amendamentul 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acțiuni de sprijinire a nodurilor 
urbane astfel cum sunt definite la 
articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 [Orientările TEN-T];

Or. fr
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Justificare

Nodurile urbane joacă un rol în dezvoltarea rețelei globale. Acestea facilitează accesul la 
infrastructura rețelei primare prin transporturi urbane eficiente. Conexiunile dintre rețelele 
locale de infrastructură și rețeaua globală sprijină obiectivele prezentului regulament și ale 
Strategiei Europa 2020. Prin urmare, nodurile urbane trebuie să fie eligibile în temeiul 
prezentului regulament.

Amendamentul 368
Michael Gahler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin modernizarea materialului 
rulant existent;

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate, în principal prin sprijin pentru
modernizarea materialului rulant existent;

Or. de

Amendamentul 369
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin modernizarea materialului 
rulant existent;

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin intermediul unor măsuri vizând 
infrastructura și modernizarea 
materialului rulant existent;

Or. de

Justificare

Reducerea zgomotului provocat de transportul feroviar va asigura acceptarea de către public 
a dezvoltării căilor ferate, aspect esențial pentru implementarea efectivă a rețelelor de 
transport transeuropean. În acest context este nevoie de o combinație eficientă și efectivă 
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între măsurile de construcție, cum ar fi tunelurile, și modernizarea materialului rulant 
existent.

Amendamentul 370
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin modernizarea materialului 
rulant existent;

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate la sursă prin modernizarea
materialului rulant existent;

Or. en

Amendamentul 371
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin modernizarea materialului 
rulant existent;

(f) acțiuni care vizează reducerea
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, pentru a 
asigura o utilizare viabilă a rețelei TEN-
T, cu respectarea cerințelor privind 
nivelul de zgomot;

Or. en

Amendamentul 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin modernizarea materialului 
rulant existent;

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate, inclusiv prin modernizarea 
materialului rulant existent;

Or. en

Amendamentul 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de reducere a zgomotului
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin modernizarea materialului
rulant existent;

(f) acțiuni pentru prevenirea zgomotului
cauzat de transportul feroviar, precum și 
atenuarea impactului său, prin măsuri 
care vizează infrastructura și materialul
rulant;

Or. en

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele UE de reducere a emisiilor sonore ale transporturilor feroviare 
de mărfuri, măsurile vizând infrastructura și materialul rulant care au ca scop prevenirea și 
reducerea zgomotului ar trebui să se bucure de o atenție deosebită. Raportorii consideră că 
este deosebit de important să se țină seama de impactul zgomotului produs de transporturile 
feroviare în regiunile dens populate.

Amendamentul 374
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 

(f) acțiuni care vizează reducerea
zgomotului provocat de transportul
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ferate prin modernizarea materialului 
rulant existent;

feroviar prin modernizarea materialului 
rulant existent, pentru a asigura o utilizare 
viabilă a rețelei TEN-T, cu respectarea 
cerințelor privind nivelul de zgomot;

Or. en

Amendamentul 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) acțiuni prin care se asigură și se 
îmbunătățesc conexiunile feroviare cu 
zone și situri industriale, și anume prin 
modernizarea sau construirea de linii 
secundare industriale, terminale de 
transbordare pentru transportul cu 
vagoane individuale, terminale pentru 
traficul intermodal și facilități de formare 
a trenurilor pentru transportul feroviar de 
marfă sau prin utilizarea rețelelor de 
software de logistică verzi;

Or. en

Justificare

Pentru a transfera transportul de marfă de pe șosele pe căile ferate, conexiunile intermodale 
trebuie îmbunătățite, și anume pentru zonele și siturile industriale.

Amendamentul 376
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) acțiuni pentru dezvoltarea de noi 
tehnologii care vor conduce la 
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transporturi sustenabile și vor reduce 
costurile externe ale tuturor formelor de 
transport;

Or. nl

Amendamentul 377
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) acțiuni de sprijinire a noilor 
tehnologii și a inovațiilor pentru toate 
modurile de transport.

Or. ro

Amendamentul 378
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile din domeniul transporturilor care 
presupun un tronson transfrontalier sau o 
parte a unui astfel de tronson sunt eligibile 
pentru a primi ajutor financiar din partea 
Uniunii în cazul în care există un acord 
scris între statele membre implicate sau 
între statele membre și țările terțe implicate 
privind finalizarea tronsoanelor 
transfrontaliere. În mod excepțional, în 
cazul în care un proiect este necesar pentru 
a lega rețeaua unui stat membru învecinat 
sau a unei țări terțe fără să se traverseze 
efectiv frontiera, acordul scris menționat 
mai sus nu este solicitat.

Acțiunile din domeniul transporturilor care 
presupun un tronson transfrontalier sau o 
parte a unui astfel de tronson sunt eligibile 
pentru a primi ajutor financiar din partea 
Uniunii în cazul în care se realizează un 
acord scris între statele membre implicate 
sau între statele membre și țările terțe 
implicate privind realizarea sau finalizarea 
tronsoanelor transfrontaliere. În mod 
excepțional, în cazul în care un proiect este 
necesar pentru a lega rețeaua unui stat 
membru învecinat sau a unei țări terțe fără 
să se traverseze efectiv frontiera, acordul 
scris menționat mai sus nu este solicitat.

Or. ro
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Amendamentul 379
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea prin granturi a proiectelor cu 
surse de venit bazate semnificative pe 
utilizatori trebuie să fie disponibilă în 
principal în scopul pregătirii proiectelor, 
în special în ceea ce privește evaluarea 
PPP.

eliminat

Or. en

Amendamentul 380
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea prin granturi a proiectelor cu
surse de venit bazate semnificative pe 
utilizatori trebuie să fie disponibilă în 
principal în scopul pregătirii proiectelor, în 
special în ceea ce privește evaluarea PPP.

Se aplică principiile „utilizatorul plătește” 
și „poluatorul plătește”. Finanțarea prin 
granturi a proiectelor având potențialul de
surse de venit bazate pe utilizatori trebuie 
să fie disponibilă în principal în scopul 
pregătirii proiectelor, în special în ceea ce 
privește evaluarea PPP. Proiectele în cazul 
cărora legislația Uniunii prevede taxarea 
obligatorie nu trebuie să fie defavorizate 
în ceea ce privește finanțarea prin 
granturi în comparație cu proiectele în 
cazul cărora nu se aplică reguli de taxare 
obligatorie.

Or. en
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Amendamentul 381
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În domeniul energiei, condițiile 
specifice de eligibilitate ale acțiunilor de 
implementare a proiectelor de interes 
comun pentru ajutorul financiar din partea 
Uniunii, acordat sub forma instrumentelor 
financiare și a granturilor în temeiul 
prezentului regulament sunt prevăzute la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (Orientări privind 
infrastructura energetică transeuropeană).

(3) În domeniul energiei, condițiile 
specifice de eligibilitate ale acțiunilor de 
implementare a proiectelor de interes 
comun pentru ajutorul financiar din partea 
Uniunii, acordat sub forma instrumentelor 
financiare în temeiul prezentului 
regulament sunt proiecte de interes comun 
care se încadrează în categoriile de la 
punctul 1 literele (a)-(d) la anexa II și în 
domeniile prioritare stabilite la punctul 4 
subpunctele 10 și 11 din anexa I la
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
[Orientări privind infrastructura 
energetică], ce contribuie la soluții 
inovatoare și protecția mediului, și anume 
proiecte privind eficiența energetică, 
energia regenerabilă și rețelele de 
electricitate inteligente (la nivelul 
transmisiei și distribuției).

Or. en

Amendamentul 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 75% din suma totală alocată 
pentru sectorul energiei în temeiul 
prezentului regulament se repartizează 
infrastructurii de energie electrică;

Or. en
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Justificare

Din cauza lacunei de finanțare mult mai mari în domeniul electricității comparativ cu 
interconexiunile în domeniul gazelor și a rolului critic al interconexiunilor în domeniul 
electricității în ceea ce privește tranziția la o economie cu emisii scăzute de carbon și surse 
regenerabile de energie electrică, este esențial ca o parte semnificativă a sumei finale 
dedicate interconexiunilor din domeniul energetic în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei să fie alocată pentru infrastructura de energie electrică, în contrast, de exemplu, cu 
infrastructura de gaze.

Amendamentul 383
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După ce condițiile de eligibilitate 
menționate anterior au fost îndeplinite, 
selecția ar trebui să țină seama de gradul 
în care proiectul contribuie la unul sau 
mai multe dintre următoarele obiective 
relevante:
(a) promovarea unei mai bune integrări a 
pieței interne a energiei și a 
interoperabilității transfrontaliere a 
rețelelor de electricitate și gaz;
(b) consolidarea securității aprovizionării 
cu energie la nivelul Uniunii, prin 
îmbunătățirea rezilienței sistemului și a 
securității operațiunilor din sistem;
(c) contribuția la o dezvoltare sustenabilă 
și protecția mediului, printre altele prin 
asigurarea transmiterii energiei electrice 
regenerabile de la punctul de generare la 
marile centre de consum și stocare.
O urgență în cadrul programelor de lucru 
anuale legate de mecanismul Conectarea 
Europei pentru anii 2013 și 2014 este 
aceea de a acorda prioritate proiectelor 
care contribuie la promovarea unei mai 
bune integrări și la interoperabilitatea 
transfrontalieră a rețelelor de electricitate 
și gaze, în special reducerea sau 
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eliminarea izolării energetice.

Or. en

Justificare

Coerență cu articolul 15 din regulamentul privind orientările referitoare la infrastructurile 
energetice transeuropene.

Amendamentul 384
Niki Tzavela

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proiecte care contribuie la creșterea 
economică și la crearea de locuri de 
muncă în regiunea mediteraneană și în 
vecinătatea acesteia

Or. en

Amendamentul 385
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate acțiunile din domeniul 
telecomunicațiilor care implementează
proiecte de interes comun, precum și 
acțiunile de sprijinire a programelor 
prevăzute în anexa la Regulamentul (UE)
XXXX/2012 (Orientările INFSO) sunt 
eligibile pentru primirea de ajutor
financiar din partea Uniunii sub formă de
grant, achiziții sau instrumente financiare 
în temeiul prezentului regulament.

(4) În domeniul telecomunicațiilor, numai 
acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Orientările privind infrastructura de 
telecomunicații] sunt eligibile pentru
sprijin prin intermediul ajutorului
financiar din partea Uniunii sub formă de
granturi pentru servicii generice și 
priorități orizontale, inclusiv acțiuni de 
sprijinire a programelor, sub formă de 
granturi și achiziții pentru platformele de 
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servicii primare. Acțiunile în domeniul 
implementării benzii largi, inclusiv 
acțiunile care generează cerere pentru 
serviciile în bandă largă, sunt eligibile 
pentru sprijin financiar din partea 
Uniunii sub formă de instrumente 
financiare.

Or. en

Amendamentul 386
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 A (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Acțiunile legate de proiectele de 
interes comun cu sinergii în cel puțin 
două dintre sectoarele acoperite de MCE, 
astfel cum se menționează în partea IIIa a 
anexei, sunt eligibile să primească ajutor 
financiar din partea Uniunii în temeiul 
prezentului regulament.

Or. pt

Amendamentul 387
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Acțiunile de implementare a 
proiectelor de interes comun cu sinergii 
între cel puțin două dintre sectoarele 
acoperite de MCE (transporturi, energie 
sau telecomunicații) sunt eligibile să 
primească ajutor financiar din partea 
Uniunii în temeiul prezentului 
regulament. O listă a acțiunilor care intră 
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în această categorie este prezentată mai 
jos.
Implementarea rețelelor de aprovizionare 
nepoluante și care nu sunt bazate pe 
combustibili fosili (de ex. electricitate sau 
hidrogen) pentru mijloacele de transport.
Implementarea rețelelor inteligente bazate 
pe infrastructuri de transport și de 
telecomunicații noi sau existente.
Utilizarea infrastructurilor de transport 
(de ex. tuneluri, poduri etc.) pentru 
implementarea de noi interconectări care 
măresc capacitatea electrică, de noi 
coridoare de gaze sau de rețele de 
telecomunicații.
Măsurile privind infrastructura de 
transport care sporesc sustenabilitatea 
economică a sectorului prin intermediul 
generării, la fața locului, a energiei din 
surse regenerabile.

Or. it

Amendamentul 388
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru stabilesc forma 
granturilor care pot fi utilizate în 
acțiunile în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 389
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Costul echipamentelor și al 
infrastructurii care este considerat de către 
beneficiar cheltuieli de capital poate fi 
eligibil în proporție de până la 100 %.

(4) Costul echipamentelor și al 
infrastructurii care este considerat de către 
beneficiar cheltuieli de capital poate fi 
eligibil în proporție de până la 100 %, cu 
condiția ca utilizarea să fie bine 
întemeiată și să vizeze doar 
implementarea proiectului.

Or. en

Justificare

Pentru a evita orice formă de abuz privind includerea în costurile eligibile a echipamentelor 
și facilităților care nu sunt strict legate de proiect și utilizarea lor integrală în cadrul 
implementării.

Amendamentul 390
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cheltuielile aferente studiilor de mediu 
privind protecția mediului și respectarea 
acquis-ului Uniunii pot fi eligibile.

(5) Cheltuielile aferente studiilor de mediu 
privind protecția mediului și respectarea 
acquis-ului Uniunii sunt eligibile.

Or. en

Justificare

Evaluarea impactului asupra mediului, astfel cum se prevede în dispozițiile Directivei 85/337 
și 2001/42, este inevitabilă și trebuie luate măsuri obligatorii și sunt eligibile în mod 
corespunzător.

Amendamentul 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cheltuielile aferente cumpărării de 
teren nu reprezintă costuri eligibile.

eliminat

Or. it

Amendamentul 392
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cheltuielile aferente cumpărării de 
teren nu reprezintă costuri eligibile.

eliminat

Or. it

Justificare

Această dispoziție ar însemna că achizițiile obligatorii de terenuri nu ar fi considerate costuri 
eligibile. Aceste cheltuieli ar trebui să fie considerate costuri eligibile, astfel că alineatul (6) 
ar trebui eliminat.

Amendamentul 393
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cheltuielile aferente cumpărării de 
teren nu reprezintă costuri eligibile.

(6) Cheltuielile aferente cumpărării de 
teren nu reprezintă costuri eligibile, 
excepție făcând proiectele acoperite de 
sume transferate din Fondul de coeziune 
și destinate realizării căii ferate de 10 
metri (marjă de siguranță).

Or. en
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Amendamentul 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cheltuielile aferente cumpărării de 
teren nu reprezintă costuri eligibile.

(6) Cheltuielile aferente cumpărării de 
teren reprezintă costuri eligibile.

Or. en

Amendamentul 395
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cheltuielile aferente exproprierilor 
de teren pentru implementarea unui 
proiect prioritar reprezintă costuri 
eligibile.

Or. es

Amendamentul 396
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) TVA nu este un cost eligibil. (7) TVA poate fi un cost eligibil.

Or. en



AM\912706RO.doc 35/130 PE496.338v01-00

RO

Amendamentul 397
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) TVA nu este un cost eligibil. (7) TVA nu este un cost eligibil, cu 
excepția cazului în care nu poate fi 
recuperat de către beneficiarul final 
conform legislației naționale privind TVA.

Or. en

Amendamentul 398
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) TVA nu este un cost eligibil. (7) TVA-ul nerambursabil este un cost 
eligibil.

Or. en

Amendamentul 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) TVA nu este un cost eligibil. (7) TVA este un cost eligibil.

Or. en

Amendamentul 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) TVA nu este un cost eligibil. (7) TVA-ul nerambursabil este un cost 
eligibil.

Or. en

Amendamentul 401
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Toate cererile pentru granturi,
precum și documentația și evaluarea 
Comisiei se pun la dispoziția 
Parlamentului European cu o 
transparență totală.

Or. es

Amendamentul 402
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerile pot fi depuse de unul sau 
mai multe state membre, organizații 
internaționale, întreprinderi comune sau 
întreprinderi sau organisme publice sau 
private stabilite într-un stat membru.

(1) Propunerile pot fi depuse de unul sau 
mai multe state membre, organizații 
internaționale, întreprinderi comune, 
autorități regionale și locale sau 
întreprinderi sau organisme publice sau 
private stabilite într-un stat membru.

Or. en



AM\912706RO.doc 37/130 PE496.338v01-00

RO

Amendamentul 403
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Propunerile pot fi depuse de unul sau 
mai multe state membre, organizații 
internaționale, întreprinderi comune sau 
întreprinderi sau organisme publice sau 
private stabilite într-un stat membru.

(1) Propunerile pot fi depuse de unul sau 
mai multe state membre, autorități 
regionale și locale, organizații 
internaționale, întreprinderi comune sau 
întreprinderi sau organisme publice sau 
private stabilite într-un stat membru.

Or. en

Justificare

Autoritățile orășenești și regionale sunt deseori cele mai în măsură să apere o mai bună 
conectivitate între infrastructura interurbană și nodurile urbane.

Amendamentul 404
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acestea nu pot primi finanțare în temeiul 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care acest lucru este 
indispensabil pentru îndeplinirea 
obiectivelor unui anumit proiect de interes 
comun.

Acestea nu pot primi finanțare în temeiul 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care acest lucru este 
indispensabil pentru îndeplinirea 
obiectivelor unui anumit proiect de interes 
comun. În special în cadrul proiectelor de 
dezvoltare a autostrăzilor maritime, 
Comisia stabilește condiții favorabile 
pentru dezvoltarea de astfel de proiecte 
împreună cu țări terțe în zona de 
extindere.

Or. it
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Justificare

Realizarea proiectelor legate de autostrăzile maritime împreună cu țări terțe este esențială în 
zona mediteraneeană. Ar trebui create instrumente care combină fondurile MCE cu resursele 
IPA pentru țările în curs de aderare, cu scopul de a favoriza procesul de integrare economică 
în aceste teritorii.

Amendamentul 405
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acestea nu pot primi finanțare în temeiul 
prezentului regulament, cu excepția 
cazurilor în care acest lucru este 
indispensabil pentru îndeplinirea 
obiectivelor unui anumit proiect de interes 
comun.

Acestea nu pot primi finanțare în temeiul 
prezentului regulament dacă nu respectă 
interesul comun de dezvoltare sustenabilă,
legislația UE în materie de mediu, astfel 
cum se prevede la articolul 42 din 
Regulamentul TEN-T și aplicarea sa la 
nivel transfrontalier în cazul proiectelor 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 406
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acordul statelor membre implicate în 
acțiune trebuie să însoțească toate 
propunerile de granturi, cu excepția 
domeniului telecomunicațiilor și al celui al 
transporturilor, pentru managementul 
traficului aerian.

(5) Acordul statelor membre implicate în 
acțiune trebuie să însoțească toate 
propunerile de granturi, cu excepția 
domeniului telecomunicațiilor.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să fie în continuare consultate în ceea ce privește gestionarea 
traficului aerian.

Amendamentul 407
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programele de lucru multianuale și 
anuale pot prevedea norme specifice 
privind depunerea propunerilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Propunerile de proiecte ar trebui să 
fie sprijinite de un caz socio-economic 
pentru primirea finanțării, inclusiv o 
analiză costuri-beneficii.

Or. en

Justificare

Evaluările socio-economice și analiza costuri-beneficii sunt necesare pentru a demonstra, în 
cadrul unei oferte competitive, care proiect este cel mai potrivit pentru finanțare, oferă cea 
mai bună valoare adăugată la nivelul UE și este cel mai în măsură să ajute la realizarea 
obiectivelor mecanismului Conectarea Europei.

Amendamentul 409
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la 
articolul XXX din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (noul Regulament Financiar), 
propunerile sunt selectate prin cereri de 
propuneri bazate pe programele de lucru 
menționate la articolul 17.

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la 
articolul XXX din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 [noul Regulament Financiar], 
propunerile sunt selectate prin cereri de 
propuneri bazate pe criteriul propus de 
Comisie prin acte de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 410
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) (iii) inovarea tehnologică: acțiuni 
legate de decarbonizarea transporturilor, 
inclusiv infrastructura pentru sisteme de 
propulsie alternative; cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 50 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 411
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 

(i) pentru căi ferate și căi navigabile
interioare și pentru rețele rutiere în cazul 
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Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

statelor membre care nu dispun de o rețea 
feroviară stabilită pe teritoriul lor sau în 
cazul unui stat membru cu o rețea izolată, 
astfel cum este definită în Regulamentul 
(UE) nr. XXXX/2012 [Orientările TEN-
T], cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
20% din costurile eligibile; rata finanțării 
poate fi majorată la 30 % pentru acțiunile 
care au ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 412
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere, inclusiv porturi și 
hinterlanduri ale porturilor;

Or. en

Amendamentul 413
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate, căi rutiere și căi navigabile 
interioare: cuantumul ajutorului financiar 
din partea Uniunii nu trebuie să depășească 
20% din costurile eligibile; rata finanțării 
poate fi majorată la 30 % pentru acțiunile 
care au ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 414
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate, căi navigabile interioare și 
autostrăzi maritime; cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile;
rata finanțării poate fi majorată la 30 % 
pentru acțiunile care au ca obiect 
eliminarea blocajelor; rata finanțării poate 
fi majorată la 40 % pentru acțiunile care au 
ca obiect tronsoanele transfrontaliere;

Or. pt

Amendamentul 415
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare: (i) căi ferate și căi navigabile interioare:
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cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 50 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

Or. en

Justificare

Lipsa unor tronsoane transfrontaliere este principalul obstacol pentru un spațiu european al 
transporturilor care să fie unificat și fluent.

Amendamentul 416
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect atât eliminarea blocajelor, cât și 
reducerea zgomotului provocat de 
transportul de marfă prin modernizarea 
materialului rulant existent; rata finanțării 
poate fi majorată la 40 % pentru acțiunile 
care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea sustenabilității transportului feroviar de marfă prin reducerea zgomotului 
existent generat de materialul rulant necorespunzător reprezintă un factor-cheie pentru 
sporirea cotei de piață în favoarea transportului feroviar și pentru îmbunătățirea unei 
economii cu emisii scăzute de carbon astfel cum se prevede în cartea albă din 2011 privind 
transporturile.
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Amendamentul 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) pentru căi ferate și căi navigabile 
interioare și pentru rețele rutiere în cazul 
statelor membre care nu dispun de o rețea 
feroviară stabilită pe teritoriul lor sau în 
cazul unui stat membru cu o rețea izolată, 
astfel cum este definită la articolul 3 
litera (qq) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/2012 [Orientările TEN-T],
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata de finanțare poate fi 
majorată până la 30% pentru acțiunile care 
au ca obiect eliminarea blocajelor; rata de 
finanțare poate fi majorată până la 40 % 
pentru acțiunile care vizează tronsoanele 
transfrontaliere și creșterea gradului de 
interoperabilitate feroviară;

Or. en

Justificare

Acest amendament permite o finanțare din MCE pentru rețeaua rutieră din Irlanda de Nord, 
asigurând faptul că IN nu este exclusă de la finanțarea din cadrul MCE din cauză că nu are o 
rețea feroviară. Distanțele relativ scurte de la porturile noastre la o mare parte a populației 
din Irlanda de Nord înseamnă că transportul feroviar nu este o alternativă viabilă din punct 
de vedere economic la transportul de mărfuri pe căi rutiere.  Cererea pentru activități de 
transport feroviar de mărfuri ar trebui să fie autofinanțată și să fie pe termen lung pentru ca 
investițiile să fie justificate. 

Amendamentul 418
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării pentru căi ferate poate fi 
majorată la 85 % pentru acțiunile care au 
ca obiect tronsoanele transfrontaliere care 
au fost abandonate sau deconectate după 
Al Doilea Război Mondial. În cazul 
acțiunilor care asigură și îmbunătățesc 
conexiunile feroviare cu zonele și siturile 
industriale, suma ajutorului financiar 
acordat de Uniune nu depășește 50 %;

Or. en

Amendamentul 419
Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) pentru căi ferate și căi navigabile 
interioare și pentru rețele rutiere în cazul 
statelor membre care nu dispun de o rețea 
feroviară stabilită pe teritoriul lor sau în 
cazul unui stat membru cu o rețea izolată, 
astfel cum este definită la articolul 3 
litera (qq) din Regulamentul UE nr. 
XXXX/2012 [Orientările TEN-T], fără 
transport feroviar de mărfuri pe distanțe 
lungi, 20% din costurile eligibile; rata de 
finanțare poate fi majorată până la 30 % 
pentru acțiunile care au ca obiect 
eliminarea blocajelor; rata de finanțare
poate fi majorată până la 40 % pentru 
acțiunile care vizează tronsoanele 
transfrontaliere și creșterea gradului de 
interoperabilitate feroviară;
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Or. en

Amendamentul 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 50% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 60 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 70 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere; rata finanțării poate fi 
majorată la 80 % pentru acțiunile care au 
ca obiect îmbunătățirea interoperabilității 
feroviare;

Or. en

Amendamentul 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20% din costurile eligibile; rata 
finanțării poate fi majorată la 30 % pentru 
acțiunile care au ca obiect eliminarea 
blocajelor; rata de finanțare poate fi 
majorată la 40 % pentru acțiunile care
vizează tronsoanele transfrontaliere și 
acțiunile care urmăresc creșterea 
gradului de interoperabilitate feroviară;
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Or. en

Justificare

În ceea ce privește ratele de cofinanțare pentru lucrări, căile navigabile interioare nu ar 
trebui să fie abordate în mod similar cu căile ferate. Într-adevăr, nevoile căilor navigabile 
interioare din punctul de vedere al finanțării publice fiind mai puțin importante decât în cazul 
sectorului feroviar, ratele de cofinanțare ale acestora pot fi ușor majorate.
Interoperabilitatea este un factor-cheie pentru buna funcționare a pieței interne, mai ales în 
sectorul feroviar. Prin urmare, ar trebui stabilită o rată de cofinanțare atrăgătoare pentru 
acțiunile de îmbunătățire a interoperabilității.

Amendamentul 422
Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 
ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

(i) căi ferate și căi navigabile interioare și 
autostrăzi maritime; cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 30% din costurile eligibile; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect eliminarea 
blocajelor; rata finanțării poate fi majorată 
la 50 % pentru acțiunile care au ca obiect 
tronsoanele transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 423
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile; rata finanțării poate fi 
majorată la 30 % pentru acțiunile care au 

(i) căi ferate și căi navigabile interioare și 
șosele: cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 20 
% din costurile eligibile; rata finanțării 
poate fi majorată la 30 % pentru acțiunile 
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ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

care au ca obiect eliminarea blocajelor; rata 
finanțării poate fi majorată la 40 % pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere;

Or. de

Justificare

Baza pentru viitoare dezvoltare ar trebui să fie multimodalitatea, nu concurența între moduri;
modurile de transport ar trebui să se completeze unele pe altele, în conformitate cu avantajele 
pe care le prezintă fiecare. În vederea promovării unei abordări multimodale, finanțarea UE 
ar trebui să fie disponibilă și pentru construirea de șosele.

Amendamentul 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) căi navigabile interioare: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 30% din 
costurile eligibile; rata de finanțare poate 
fi majorată la 40 % pentru acțiunile care 
au ca obiect eliminarea blocajelor și 
acțiuni care vizează tronsoanele 
transfrontaliere;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește ratele de cofinanțare pentru lucrări, căile navigabile interioare nu ar 
trebui să fie abordate în mod similar cu căile ferate. Într-adevăr, nevoile căilor navigabile 
interioare din punctul de vedere al finanțării publice fiind mai puțin importante decât în cazul 
sectorului feroviar, ratele de cofinanțare ale acestora pot fi ușor majorate.

Amendamentul 425
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, acțiuni de 
sprijinire a noilor tehnologii și a 
inovațiilor pentru toate modurile de 
transport, precum și dezvoltarea de porturi 
și de platforme multimodale: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

Or. ro

Amendamentul 426
Michael Gahler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi și dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % 
din costurile eligibile. Acțiuni de reducere 
a zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 25 % din costurile 
eligibile.

Or. de
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Amendamentul 427
Corien Wortmann-Kool

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de sprijinire 
a noilor tehnologii care conduc la inovații 
sustenabile pentru toate modurile de 
transport, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi maritime și
interioare și de platforme multimodale:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Justificare

Proiectele care vizează reducerea externalităților transporturilor într-o manieră inovatoare 
ar trebui să acopere toate modurile de transport atâta timp cât este demonstrată adevărata 
valoare adăugată la nivel european.

Amendamentul 428
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi interioare, porturi maritime și 
aeroporturi, acțiuni de dezvoltare a unor 
noi tehnologii care conduc la transporturi 
sustenabile și reduc costurile externe ale 
tuturor modurilor de transport, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
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depășească 20 % din costurile eligibile; financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile;

Or. nl

Amendamentul 429
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere 
a zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și dezvoltarea de porturi și de 
platforme multimodale: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere 
a zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

Or. en
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Amendamentul 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere 
a zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi (inclusiv conexiuni rutiere, 
feroviare și pe căi navigabile interioare),
dezvoltarea autostrăzilor maritime,
precum și dezvoltarea de porturi și de 
platforme multimodale: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 30 % din costurile 
eligibile.

Or. en

Justificare

Porturile maritime reprezintă unul dintre principalele elemente ale noului cadru TEN-T.
Conexiunile interne de transporturi către aceste porturi (inclusiv rutiere, feroviare și pe căi 
navigabile interioare) ar trebui să poată beneficia de o anumită cotă-parte din finanțarea 
europeană. Conexiunile rutiere nu ar trebui să fie ignorate, deoarece ele sunt esențiale pentru 
conectivitate.

Amendamentul 432
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere 
a zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.
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depășească 20 % din costurile eligibile.

Or. en

Justificare

Amendamentul este legat de eligibilitate până la 30% din echipamente pentru modernizarea 
materialului rulant existent.

Amendamentul 433
Isabelle Durant

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi, acțiuni de reducere a zgomotului 
provocat de transportul de marfă pe căi 
ferate prin modernizarea materialului 
rulant existent, precum și dezvoltarea de 
porturi și de terminale feroviare:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Justificare

Cofinanțarea TEN-T ar trebui să sprijine numai dezvoltarea celor mai sustenabile moduri de 
transport.

Amendamentul 434
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
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marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 30 % din costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 435
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi și de platforme 
multimodale: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 20 % din costurile eligibile.

(ii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin măsuri vizând 
infrastructura și prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
dezvoltarea de porturi maritime și
interioare și de platforme multimodale:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. de

Justificare

Reducerea zgomotului provocat de transportul feroviar va asigura acceptarea de către public 
a dezvoltării căilor ferate, aspect esențial pentru implementarea efectivă a rețelelor de 
transport transeuropean. Acest amendament se citește împreună cu amendamentul 2.

Amendamentul 436
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) atenuarea expunerii zonelor urbane 
la efectele negative ale tranzitului feroviar 
și rutier.

Or. en

Amendamentul 437
Tanja Fajon

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) pentru acțiuni care sprijină 
tronsoanele rutiere transfrontaliere, 30% 
din costurile eligibile;

Or. en

Justificare

Cofinanțarea limitată a infrastructurii rutiere este conformă cu politica UE în domeniul 
transporturilor (funcționarea pieței interne) și astfel ar trebui asigurată. În special secțiunile 
transfrontaliere sunt în general subfinanțate, deși în multe cazuri ele conduc la blocaje.
Majorarea cofinanțării va reprezenta un stimulent adecvat pentru abordarea acestor 
tronsoane în mod prioritar.

Amendamentul 438
Romana Jordan

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) pentru acțiuni care sprijină 
tronsoanele rutiere transfrontaliere, până 
la 30% din costurile eligibile.

Or. sl
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Justificare

O anumită cofinanțare a infrastructurii rutiere este conformă cu politica UE în domeniul 
transporturilor (funcționarea pieței interne). Deseori lipsesc în principal fondurile pentru 
tronsoanele rutiere transfrontaliere, în ciuda faptului că, în multe cazuri, tocmai aici se 
formează blocajele. Majorarea cofinanțării va crea un stimulent semnificativ pentru
modernizarea și ameliorarea acestor tronsoane rutiere.

Amendamentul 439
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) pentru acțiuni care sprijină 
tronsoanele rutiere transfrontaliere, 10% 
din costurile eligibile;

Or. en

Amendamentul 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) pentru acțiuni care sprijină 
tronsoanele rutiere transfrontaliere, 10% 
din costurile eligibile;

Or. en

Justificare

Acest amendament permite finanțarea din MCE a tronsoanelor rutiere transfrontaliere ale 
rețelei rutiere TEN-T. Irlanda de Nord este singura parte din Regatul Unit care are o 
frontieră terestră cu un alt stat membru. Dezvoltarea unor tronsoane rutiere transfrontaliere 
în Irlanda de Nord va oferi o valoare adăugată la nivelul UE prin îmbunătățirea accesului la 
piața internă în două state membre.
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Amendamentul 441
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) ratele de cofinanțare pentru acțiuni 
care vizează asigurarea unui acces fără 
bariere la infrastructura de transport 
pentru pasagerii cu handicap și PMR, 
cum ar fi cei cu scaune cu rotile, 
cărucioare, biciclete și bagaje grele, pot fi 
majorate cu până la încă 20 de procente;

Or. en

Amendamentul 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acțiuni pentru prevenirea zgomotelor 
și pentru reducerea impactului cauzat de 
transportul feroviar prin modernizarea 
materialului rulant existent, precum și 
îmbunătățirea nivelului de siguranță la 
trecerile la nivel sau înlocuirea acestora 
cu poduri sau pasarele: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele UE de reducere a emisiilor sonore ale transporturilor feroviare 
de mărfuri, măsurile vizând infrastructura și materialul rulant care au ca scop prevenirea și 
reducerea zgomotului ar trebui să se bucure de o atenție deosebită. Raportorii consideră că 
este deosebit de important să se țină seama de impactul zgomotului produs de transporturile 
feroviare în regiunile dens populate.
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Amendamentul 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acțiuni de sprijinire a noilor 
tehnologii și a inovațiilor pentru toate 
modurile de transport, inclusiv 
infrastructuri pentru combustibili și 
tehnologii alternative: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acțiuni de sprijinire a noilor 
tehnologii și a inovării care 
decarbonizează orice mod de transport: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 50 % 
din costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 445
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) pentru a preveni denaturarea 
concurenței cu transporturile rutiere în 
detrimentul transportului feroviar, 
acțiunile pentru reducerea zgomotului 
provocat de transportul feroviar de marfă 
prin modernizarea materialului rulant 
existent pot beneficia de ajutoare 
financiare din partea Uniunii de până la 
30% din costul eligibil.

Or. en

Amendamentul 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) iii) acțiuni care permit 
decarbonizarea tuturor modurilor de 
transport prin trecerea la tehnologii de 
transport inovatoare cu emisii scăzute de 
carbon și eficiente din punct de vedere 
energetic, precum și introducerea de 
sisteme de propulsie alternative și 
existența unor infrastructuri de sprijin 
adecvate care să permită această tranziție; 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile; rata de finanțare poate 
fi majorată, dacă este necesar, pentru 
acțiunile care au ca obiect tronsoanele 
transfrontaliere și de interes comun 
european;

Or. en

Justificare

Deși eligibile în mod explicit și considerate o prioritate în cadrul TEN-T/MCE, nu se pot 
acorda granturi pentru introducerea unor infrastructuri de combustibili alternativi fără să se 



PE496.338v01-00 60/130 AM\912706RO.doc

RO

introducă infrastructuri de combustibili alternativi în actuala propunere MCE.

Amendamentul 447
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acțiuni pentru sprijinirea de noi 
tehnologii și inovații pentru toate formele 
de transport care ajută la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră: 
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % 
din costurile eligibile.

Or. de

Justificare

Barierele în calea accesului pe piață pentru noi tehnologii și inovații sunt deseori mai greu de 
depășit decât cele pentru tehnologiile consacrate, astfel încât costurile acțiunilor pentru 
sprijinirea acestora ar trebui să fie de asemenea eligibile.

Amendamentul 448
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b – punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) conexiuni interne de transport către 
aeroporturi și acțiuni de reducere a 
zgomotului provocat de transportul de 
marfă pe căi ferate prin modernizarea 
materialului rulant existent: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 20% din 
costurile eligibile

Or. en
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Amendamentul 449
Jelko Kacin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru acțiuni care sprijină 
tronsoanele rutiere transfrontaliere, 30% 
din costurile eligibile;

Or. en

Amendamentul 450
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) proiecte rutiere care urmăresc 
eliminarea blocajelor din TEN-T, ajutorul 
financiar nu trebuie să depășească 10 % 
din costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 451
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în ceea ce privește subvențiile 
nerambursabile pentru achiziționarea de 
locomotive noi în corelație cu o primă de 
casare pentru
(i) locomotive diesel sau hibride, dacă 
emisiile sunt semnificativ reduse în 
comparație cu locomotiva diesel sau 
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hibridă casată; rata de finanțare nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile ale noile locomotive.
(ii) locomotive electrice, dacă operațiunile 
transfrontaliere sunt semnificativ sporite 
în comparație cu locomotiva casată. rata 
de finanțare nu trebuie să depășească 
20 % din costurile eligibile ale noile 
locomotive.

Or. en

Justificare

O primă de casare pentru locomotive (cum se aplică deja în industria auto în unele state 
membre ale UE-27) ecologizează transporturile feroviare și îmbunătățește fluența traficului 
transfrontalier prin locomotive interoperabile.

Amendamentul 452
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS): cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 50 % din 
costurile eligibile;

eliminat

Or. de

Amendamentul 453
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS): cuantumul 

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS) și serviciile de 
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ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 50% din costurile 
eligibile;

informații fluviale (RIS): cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 50% din costurile 
eligibile;

Or. ro

Amendamentul 454
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS): cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 50% din costurile 
eligibile;

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS), inclusiv 
echipamente de cale și echipamente de 
bord: cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50% din costurile eligibile;

Or. en

Justificare

Sunt necesare clarificări.

Amendamentul 455
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS): cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 50% din costurile 
eligibile;

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS) și acțiuni de 
reducere a zgomotului provocat de 
transportul de marfă pe căi ferate prin 
modernizarea și perfecționarea 
materialului rulant existent: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
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trebuie să depășească 50% din costurile 
eligibile;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura acceptarea transportului feroviar de marfă în rândul populației, pentru a 
crește interoperabilitatea pentru trenurile cu zgomot redus și pentru a economisi bani prin 
evitarea unor măsuri mai costisitoare de reducere a zgomotului pe infrastructură, UE ar 
trebui să ofere stimulente pentru reabilitarea materialului rulant existent.

Amendamentul 456
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS): cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 50% din costurile 
eligibile;

(i) sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS) și sistemele de 
informare fluvială: cuantumul ajutorului 
financiar din partea Uniunii nu trebuie să 
depășească 50% din costurile eligibile;

Or. en

Amendamentul 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 30 % din 
costurile eligibile;

Or. en
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Amendamentul 458
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum și 
acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului,
altele decât ERTMS, servicii de transport 
de marfă, parcări sigure pe rețeaua primară 
rutieră, precum și acțiuni de sprijinire a 
dezvoltării autostrăzilor maritime:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 459
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum 
și acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, precum și 
acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum 
și acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 461
Christine De Veyrac

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum și 
acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului
rutier (ITS), servicii de transport de marfă, 
parcări sigure pe rețeaua primară rutieră, 
precum și acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime și implementarea 
SESAR: cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
20 % din costurile eligibile.

Or. fr

Justificare

Actorii sunt deseori în condiții de inegalitate când încearcă să obțină fonduri de pe piață. 
Prin urmare, ar trebui să fie posibilă intervenția finanțării publice pentru implementarea 
SESAR în tot ansamblul său, și doar a componentelor sale terestre.

Amendamentul 462
Isabelle Durant
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum și 
acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport combinate, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum și 
acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

Or. en

Justificare

Cofinanțarea TEN-T ar trebui să sprijine numai dezvoltarea celor mai sustenabile moduri de 
transport.

Amendamentul 463
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum 
și acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului
rutier (ITS), servicii de transport de marfă
și parcări sigure pe rețeaua primară rutieră:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum și 
acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului,
inclusiv implementarea componentelor 
terestre și la bord ale RIS, VTMIS și 
SESAR, servicii de transport de marfă, 
parcări sigure pe rețeaua primară rutieră, 
precum și acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 30 % din costurile 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 465
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului, 
servicii de transport de marfă, parcări 
sigure pe rețeaua primară rutieră, precum și 
acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii nu 
trebuie să depășească 20 % din costurile 
eligibile.

(ii) sisteme de management al traficului și 
logisticii, platforme de transport 
multimodale, servicii de transport de 
marfă, parcări sigure pe rețeaua primară 
rutieră, precum și acțiuni de sprijinire a 
dezvoltării autostrăzilor maritime:
cuantumul ajutorului financiar din partea 
Uniunii nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 466
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul iia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 30 % din 
costurile eligibile

Or. en

Amendamentul 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acțiuni de sprijinire a noilor 
tehnologii și a inovării pentru toate 
modurile de transport. cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 20 % din 
costurile eligibile

Or. en

Amendamentul 468
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera c – punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) acțiuni de sprijinire a implementării 
componentelor SESAR: cuantumul 
ajutorului financiar din partea Uniunii 
nu trebuie să depășească 30 % din 
costurile eligibile.

Or. en
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Amendamentul 469
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească
50 % din costul studiilor și/sau al 
lucrărilor;

(a) cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 50 
% din costul eligibil al studiilor și 30 % 
din costul eligibil al lucrărilor;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se aplice aceeași distincție ca și în sectorul transporturilor.

Amendamentul 470
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească
50 % din costul studiilor și/sau al 
lucrărilor;

(a) în ceea ce privește granturile pentru 
studii, cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească
50% din costurile eligibile;

Or. en

Amendamentul 471
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50 % din costul studiilor și/sau al
lucrărilor;

(a) cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească 
50 % din costul studiilor și/sau costul
lucrărilor;

Or. pt

Amendamentul 472
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ratele de cofinanțare pot fi majorate 
până la un maxim de 80 % pentru acțiunile 
care, pe baza informațiilor menționate la 
articolul 15 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientări privind infrastructura energetică 
transeuropeană) oferă un grad înalt de 
securitate a aprovizionării la nivel regional 
sau la nivelul Uniunii, consolidează 
solidaritatea Uniunii sau cuprind soluții 
extrem de inovatoare.

(b) ratele de cofinanțare pot fi majorate 
până la un maxim de 50 % pentru acțiunile 
care, pe baza informațiilor menționate la 
articolul 15 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientări privind infrastructura energetică 
transeuropeană) oferă un grad înalt de 
securitate a aprovizionării la nivel regional 
sau la nivelul Uniunii, consolidează 
solidaritatea Uniunii, sprijină dezvoltarea 
durabilă și implementarea instalațiilor de 
aprovizionare cu energie din surse 
regenerabile sau cuprind soluții extrem de 
inovatoare.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea durabilă a energiei din surse regenerabile trebuie să fie pe picior de egalitate cu 
un nivel ridicat al siguranței aprovizionării.

Amendamentul 473
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ratele de cofinanțare pot fi majorate 
până la un maxim de 80 % pentru
acțiunile care, pe baza informațiilor 
menționate la articolul 15 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 
XXXX/2012 (Orientări privind 
infrastructura energetică transeuropeană) 
oferă un grad înalt de securitate a 
aprovizionării la nivel regional sau la 
nivelul Uniunii, consolidează solidaritatea 
Uniunii sau cuprind soluții extrem de 
inovatoare.

(b) în ceea ce privește subvențiile 
nerambursabile pentru lucrări, nu se 
acordă ajutor financiar din partea Uniunii
decât pentru proiecte

- de interes comun care se încadrează la 
categoriile stabilite la punctele 1 literele 
(a) - (d) și 2 din anexa II la Regulamentul 
(UE) nr. xxxx/2012 [Orientări privind 
infrastructura energetică] în Cipru, Malta 
și statele baltice și 
- privind eficiența energetică, energia 
regenerabilă și rețelele de electricitate 
inteligentă (la nivel de transport și 
distribuție)
pentru care nivelurile cofinanțării din 
partea Uniunii pot fi crescute la un 
maximul de 80% din costurile eligibile ale 
proiectelor.

Or. en

Amendamentul 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ratele de cofinanțare pot fi majorate 
până la un maxim de 80 % pentru acțiunile 
care, pe baza informațiilor menționate la 

(b) ratele de cofinanțare pot fi majorate 
până la de 70 % pentru acțiunile care, pe 
baza informațiilor menționate la articolul 
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articolul 15 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012
(Orientări privind infrastructura energetică) 
oferă un grad înalt de securitate a 
aprovizionării la nivel regional sau la 
nivelul Uniunii, consolidează solidaritatea 
Uniunii sau cuprind soluții extrem de 
inovatoare.

15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul
(UE) nr. XXXX/2012 (Orientări privind 
infrastructura energetică transeuropeană) 
oferă un grad înalt de securitate a 
aprovizionării la nivel regional sau la 
nivelul Uniunii, contribuie la obiectivele 
de dezvoltare durabilă sau cuprind soluții 
extrem de inovatoare.

Or. pt

Amendamentul 475
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiuni în domeniul rețelelor de bandă 
largă: cuantumul ajutorului financiar din 
partea Uniunii nu trebuie să depășească
50% din costurile eligibile;

(a) acțiuni în domeniul rețelelor de bandă 
largă: valoarea ajutorului financiar
Uniunii trebuie să fie proporțională și 
rezonabilă în raport cu perioada de 
exclusivitate acordată coinvestitorului 
privat pentru exploatarea și furnizarea de 
servicii de-a lungul rețelei; în general, 
parteneriatele și decuplările pe circuit 
local ar trebui să fie obligatorii în toate 
cazurile de la rezilierea construcției rețelei 
acolo unde ajutorul financiar din partea 
Uniunii sau altă finanțare publică 
depășește 50% din costurile eligibile ale 
proiectului;

Or. en

Amendamentul 476
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 
transsectoriale, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor ținând de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră. Această majorare nu 
trebuie să se aplice ratelor de cofinanțare 
menționate la articolul 11.

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 
transsectoriale, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor ținând de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră sau în cazul proiectelor de 
bandă largă sau al proiectelor rurale de 
bandă largă. Această majorare nu trebuie 
să se aplice ratelor de cofinanțare 
menționate la articolul 11.

Or. en

Amendamentul 477
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 
transsectoriale, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor ținând de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră. Această majorare nu 
trebuie să se aplice ratelor de cofinanțare 
menționate la articolul 11.

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 
transsectoriale, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor ținând de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră și în cazul investițiilor în 
zone dezavantajate din punct de vedere 
natural, precum regiunile ultraperiferice, 
în conformitate cu articolele 355 și 375 
din TFUE. Această majorare nu trebuie să 
se aplice ratelor de cofinanțare menționate 
la articolul 11.

Or. pt
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Justificare

În urma selecției unui proiect de interes comun în regiunile ultraperiferice, aceste regiuni ar 
trebui să fie eligibile pentru această rată majorată ca urmare a caracteristicilor lor speciale, 
astfel cum sunt specificate la articolele 355 și 349 din TFUE.

Amendamentul 478
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 
transsectoriale, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor ținând de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră. Această majorare nu 
trebuie să se aplice ratelor de cofinanțare 
menționate la articolul 11.

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 
transsectoriale, care demonstrează o 
contribuție măsurabilă la îndeplinirea 
ținând de atenuarea schimbărilor climatice, 
care consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră în comparație cu 
nivelurile din 1990. Până la 1 august 
2013, Comisia elaborează o metodologie 
pentru evaluarea și criteriile de 
eligibilitate pentru aceste niveluri ridicate 
de cofinanțare. Această majorare nu 
trebuie să se aplice ratelor de cofinanțare 
menționate la articolul 11.

Or. en

Amendamentul 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 

(5) Ratele de cofinanțare pot fi majorate cu 
până la 10 procente în raport cu 
procentajele prevăzute la alineatele (2)-(4)
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transsectoriale, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor ținând de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră. Această majorare nu 
trebuie să se aplice ratelor de cofinanțare 
menționate la articolul 11.

pentru următoarele acțiuni:

Or. en

Amendamentul 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ratele de cofinanțare menționate mai 
sus pot fi majorate cu până la 10 procente 
pentru acțiuni care prezintă sinergii 
transsectoriale, care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor ținând de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduc emisiile de gaze 
cu efect de seră. Această majorare nu 
trebuie să se aplice ratelor de cofinanțare 
menționate la articolul 11.

(5) Ratele de cofinanțare pot fi majorate cu 
până la 10 procente în raport cu 
procentajele prevăzute la alineatele (2)-(4) 
ale prezentului pentru următoarele
acțiuni:

(a) orice acțiune care prezintă sinergii 
între cel puțin două dintre sectoarele 
vizate de MCE (transporturi, energie și 
telecomunicații). Suma cu care va 
contribui Uniunea provine din alocările 
destinate sectoarelor prevăzute la articolul 
5 alineatul (1), proporțional cu ponderea 
fiecărui sector în cadrul acțiunii în cauză. 
(b) orice acțiune care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor legate de 
atenuarea schimbărilor climatice, care 
consolidează rezistența la schimbări 
climatice sau care reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră.
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Această majorare nu trebuie să se aplice 
ratelor de cofinanțare menționate la 
articolul 11.

Or. it

Amendamentul 481
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 A (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În programele anuale și multianuale 
menționate la articolul 17, Comisia 
propune criteriile pentru ratele de 
cofinanțare stabilite prin prezentul articol.

Or. pt

Amendamentul 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) orice acțiune care sporește 
accesibilitatea infrastructurii de transport 
pentru persoanele în vârstă, persoanele cu 
mobilitate redusă și pasagerii cu 
dizabilități.

Or. en

Amendamentul 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sumele maxime ale ajutorului financiar 
care urmează să fie acordate acțiunilor 
selectate vor fi modulate pe baza unei 
analize a raportului cost-beneficii al 
fiecărui proiect, a disponibilității resurselor 
bugetare și a necesității de a maximiza 
efectul de pârghie al fondurilor UE.

(6) Sumele maxime ale ajutorului financiar 
care urmează să fie acordate acțiunilor 
selectate pot fi modulate pe baza unei 
analize a raportului cost-beneficii al 
fiecărui proiect, a disponibilității resurselor 
bugetare și a necesității de a maximiza 
efectul de pârghie al fondurilor UE.

Or. en

Amendamentul 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Cereri specifice de fonduri transferate din 
Fondul de coeziune în domeniul 
transporturilor
(1) În ceea ce privește suma de 
10 000 000 000 transferată din Fondul de 
coeziune (articolul XXX din 
Regulamentul XXX) pentru a fi cheltuită
în statele membre eligibile pentru 
finanțare din Fondul de coeziune, trebuie 
lansate cereri specifice pentru proiecte de 
implementare a rețelei primare exclusiv în 
statele membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune.
(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor 
cereri, trebuie acordată o prioritate 
maximă proiectelor care respectă 
alocațiile naționale din cadrul Fondului 
de coeziune.
(3) Prin derogare de la articolul 10, în 
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ceea ce privește suma de 10 000 000 000 
EUR transferată din Fondul de coeziune 
(articolul XX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită de statele membre 
eligibile pentru finanțare din partea 
Fondului de coeziune, ratele maxime de 
finanțare sunt cele aplicabile Fondului de 
coeziune menționate la articolul 22 și 
articolul 110 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Regulamentul de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru afaceri 
maritime și pescuit care fac obiectul 
cadrului strategic comun și de stabilire a 
unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de coeziune și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006] pentru următoarele acțiuni:
(a) în ceea ce privește granturile pentru 
studii;
(b) în ceea ce privește granturile pentru 
lucrări:
(bi) căi ferate și căi navigabile interioare;
(b ii) acțiuni de sprijinire a tronsoanelor 
rutiere transfrontaliere;
(biii) conexiuni interne de transporturi 
către porturi și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale;
(c) în ceea ce privește granturile pentru 
sistemele și serviciile de management al 
traficului:
(ci) Sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS);
(cii) sisteme de management al traficului

Or. en
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Amendamentul 485
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește suma de 
10 000 000 000 transferată din Fondul de 
coeziune (articolul XXX din Regulamentul 
XXX) pentru a fi cheltuită în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune, trebuie lansate cereri 
specifice pentru proiecte de implementare a 
rețelei primare exclusiv în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune.

(1) În ceea ce privește suma de 
10 000 000 000 transferată din Fondul de 
coeziune (articolul XXX din Regulamentul 
XXX) pentru a fi cheltuită exclusiv în 
statele membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune, trebuie lansate 
cereri specifice pentru proiecte de 
implementare a rețelei primare exclusiv în 
statele membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune.

Or. en

Amendamentul 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește suma de
10 000 000 000 transferată din Fondul de 
coeziune (articolul XXX din Regulamentul 
XXX) pentru a fi cheltuită în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune, trebuie lansate cereri 
specifice pentru proiecte de implementare 
a rețelei primare exclusiv în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune.

(1) În ceea ce privește suma de
[10 000 000 000 EUR] transferată din 
Fondul de coeziune (articolul XXX din 
Regulamentul XXX) pentru a fi cheltuită în 
statele membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune, Comisia propune 
pachete financiare pentru statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 487
Roberts Zīle



AM\912706RO.doc 81/130 PE496.338v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește suma de
10 000 000 000 transferată din Fondul de 
coeziune (articolul XXX din Regulamentul 
XXX) pentru a fi cheltuită în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune, trebuie lansate cereri 
specifice pentru proiecte de implementare a 
rețelei primare exclusiv în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune.

(1) În ceea ce privește suma de [EUR 10 
000 000 000] transferată din Fondul de 
coeziune (articolul XXX din Regulamentul 
XXX) pentru a fi cheltuită exclusiv în 
statele membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune, trebuie lansate 
cereri specifice pentru proiecte de 
implementare a rețelei primare (și în 
special în coridoarele rețelei primare)
exclusiv în statele membre eligibile pentru 
finanțare din Fondul de coeziune.

Or. en

Justificare

Date fiind resursele financiare limitate disponibile pentru întreaga rețea primară și data-țintă 
2030 pentru crearea unei rețele primare, fondurile de 10 miliarde EUR transferate din 
Fondul de coeziune se cheltuiesc de către statele membre eligibile pentru proiectele de 
coridor, întrucât aceste coridoare au cea mai mare prioritate. 

Amendamentul 488
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește suma de 10 000 000 
000 transferată din Fondul de coeziune
(articolul XXX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune, trebuie lansate cereri specifice 
pentru proiecte de implementare a rețelei 
primare exclusiv în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune.

(1) În ceea ce privește suma de [10 000 000 
000] transferată din Fondul de coeziune
(articolul XXX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită, pe bază de alocări 
naționale, în statele membre eligibile 
pentru finanțare din Fondul de coeziune, 
trebuie lansate cereri specifice pentru 
proiecte de implementare a rețelei primare
și globale exclusiv în statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune.
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Or. ro

Amendamentul 489
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor 
cereri, trebuie acordată o prioritate 
maximă proiectelor care respectă 
alocațiile naționale din cadrul Fondului 
de coeziune.

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice.

Or. lv

Amendamentul 490
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor cereri,
trebuie acordată o prioritate maximă 
proiectelor care respectă alocațiile
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor cereri,
proiectele sunt selectate prin respectarea 
alocațiilor naționale din cadrul Fondului de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 491
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor cereri, 
trebuie acordată o prioritate maximă 
proiectelor care respectă alocațiile 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor cereri, 
trebuie acordată o prioritate maximă 
proiectelor care respectă transferul 
fiecărui stat membru din cadrul Fondului 
de coeziune.

Or. en

Amendamentul 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor 
cereri, trebuie acordată o prioritate 
maximă proiectelor care respectă alocațiile 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. Până la 31 decembrie 2016, 
selecția proiectelor eligibile pentru 
finanțare respectă alocațiile naționale din 
cadrul Fondului de coeziune. Începând 
cu 1 ianuarie 2017, resursele transferate 
mecanismului Conectarea Europei care 
nu au fost alocate unui proiect de 
infrastructură în domeniul transporturilor 
sunt puse la dispoziția tuturor statelor 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune, în vederea finanțării proiectelor 
de infrastructură în domeniul 
transporturilor în temeiul Regulamentului 
de instituire a mecanismului „Conectarea 
Europei” .

Or. en
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Amendamentul 493
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor cereri, 
trebuie acordată o prioritate maximă 
proiectelor care respectă alocațiile 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.

(2) La implementarea acestor pachete 
financiare, trebuie acordată o prioritate 
maximă proiectelor care respectă alocațiile 
naționale din cadrul Fondului de coeziune.
Trebuie acordată o atenție deosebită 
dificultăților cu care s-ar putea confrunta 
anumite state membre în cursul 
dezvoltării proiectelor, precum și 
repartizării geografice echilibrate a 
diferitelor proiecte.

Or. en

Amendamentul 494
Roberts Zīle

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice. La implementarea acestor 
cereri, trebuie acordată o prioritate 
maximă proiectelor care respectă 
alocațiile naționale din cadrul Fondului 
de coeziune.

(2) Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul prezentului 
regulament se aplică și acestor cereri 
specifice.

La implementarea acestor cereri, până 
la 31 decembrie 2017, selecția proiectelor 
eligibile pentru finanțare respectă în mod 
explicit alocațiile naționale din cadrul 
Fondului de coeziune.
Începând cu 1 ianuarie 2018, resursele 
transferate mecanismului Conectarea 
Europei care nu au fost alocate unui 
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proiect de infrastructură în domeniul 
transporturilor de către statele membre în 
conformitate cu pachetele lor financiare 
sunt puse la dispoziția tuturor statelor 
membre eligibile pentru Fondul de 
coeziune, în vederea finanțării proiectelor 
de infrastructură în domeniul 
transporturilor; aceste contingente sunt 
gestionate în baza principiului „primul 
sosit primul servit”.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura realizarea unor adevărate progrese în dezvoltarea rețelei primare, mai ales 
a coridoarelor rețelei primare, trebuie menținută o anumită concurență între statele membre 
și în ceea ce privește suma de 10 miliarde EUR alocată din Fondul de coeziune. Inițial, 
alocările trebuie să egaleze în mod clar alocațiile naționale din cadrul Fondului de coeziune. 
Însă după revizuirea la jumătatea perioadei, resursele neangajate trebuie puse la dispoziția 
tuturor statelor membre eligibile pentru Fondul de coeziune.

Amendamentul 495
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 10, în ceea 
ce privește suma de 10 000 000 000 EUR
transferată din Fondul de coeziune
(articolul XX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită de statele membre 
eligibile pentru finanțare din partea 
Fondului de coeziune, ratele maxime de 
finanțare sunt cele aplicabile Fondului de 
coeziune menționate la articolul 22 și 
articolul 110 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Regulamentul de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 

(3) Prin derogare de la articolul 10, în ceea 
ce privește suma de [10 000 000 000 EUR]
transferată din Fondul de coeziune
(articolul XX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită exclusiv în statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
partea Fondului de coeziune, ratele 
maxime de finanțare sunt cele aplicabile 
Fondului de coeziune menționate la 
articolul 22 și articolul 110 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Regulamentul de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
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Fondul european pentru afaceri maritime și 
pescuit care fac obiectul cadrului strategic 
comun și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006] pentru următoarele acțiuni:

Fondul european pentru afaceri maritime și 
pescuit care fac obiectul cadrului strategic 
comun și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006] pentru următoarele acțiuni:

Or. en

Amendamentul 496
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 10, în ceea 
ce privește suma de 10 000 000 000 EUR 
transferată din Fondul de coeziune
(articolul XX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită de statele membre 
eligibile pentru finanțare din partea 
Fondului de coeziune, ratele maxime de 
finanțare sunt cele aplicabile Fondului de 
coeziune menționate la articolul 22 și 
articolul 110 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Regulamentul de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru afaceri maritime și 
pescuit care fac obiectul cadrului strategic 
comun și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006] pentru următoarele acțiuni:

(3) Prin derogare de la articolul 10, în ceea 
ce privește suma de [10 000 000 000] EUR 
transferată din Fondul de coeziune
(articolul XX din Regulamentul XXX) 
pentru a fi cheltuită pe bază de alocări 
naționale de statele membre eligibile 
pentru finanțare din partea Fondului de 
coeziune, ratele maxime de finanțare sunt 
cele aplicabile Fondului de coeziune 
menționate la articolul 22 și articolul 110 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/2012 [Regulamentul de stabilire a 
dispozițiilor comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru afaceri 
maritime și pescuit care fac obiectul 
cadrului strategic comun și de stabilire a 
unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006] pentru următoarele acțiuni:

Or. ro
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Amendamentul 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a sprijini statele membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune care pot întâmpina dificultăți în 
desemnarea de proiecte cu o suficientă 
maturitate, calitate și valoare adăugată 
europeană, se acordă o atenție specială 
acțiunilor de sprijinire a programelor, în 
temeiul mecanismului Conectarea 
Europei, destinate consolidării capacității 
instituționale, a eficienței administrațiilor 
publice și a serviciilor publice legate de 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
proiectelor menționate în anexa 1 la 
prezentul regulament. Pentru a asigura 
cel mai înalt nivel de absorbție a 
fondurilor transferate în toate statele 
membre eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune, Comisia poate 
organiza cereri suplimentare. 

Or. en

Amendamentul 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Suma de [10 000 000 000 EUR] 
transferată de la Fondul de coeziune nu 
ar trebui luată în calcul în metodologia de 
stabilire a plafonului de [ ...]¹ % din PIB 
pentru țările care beneficiază de Fondul 
de coeziune.
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_____________________
¹În așteptarea încheierii unui acord 
privind cadrul financiar multianual 2014-
2020.

Or. en

Justificare

Finanțările disponibile din Fondul de coeziune în cadrul Facilității Conectarea Europei nu se 
limitează la un plafon de 2,5% din PIB (sau la orice alt plafon fixat pe durata acordului 
global privind CMA).  Acest aspect este esențial pentru evitarea unei eventuale paralizări și 
blocări a unui proiect pe motiv că unul dintre statele membre participante și-a atins plafonul 
pentru alocările în domeniul coeziunii.

Amendamentul 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sprijinul din partea Fondului de 
coeziune pentru proiectele sustenabile de 
infrastructură de transport cu valoare 
adăugată, astfel cum sunt enumerate în 
anexa la Regulamentul …/2013/CE 
privind crearea Mecanismului 
„Conectarea Europei” (MCE) se pune în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
privind Fondul de coeziune, precum și cu 
Regulamentul …/2013/CE privind 
orientările Uniunii pentru elaborarea 
orientărilor privind transporturile 
europene (TEN-T). 

Or. en

Amendamentul 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Decizia privind selectarea proiectelor 
cofinanțate de Fondul de coeziune și 
definite în cadrul regulamentelor MCE și 
TEN-T este propusă anual de către 
Comisie și este adoptată de către 
Parlamentul European și Consiliu. 
Comisia este responsabilă de gestionarea 
și implementarea acestor proiecte decise, 
în conformitate cu Regulamentele MCE și 
TEN-T. 

Or. en

Amendamentul 501
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare; (i) căi ferate și căi navigabile interioare și 
autostrăzi maritime;

Or. pt

Amendamentul 502
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare; (i) șosele, căi ferate și căi navigabile 
interioare;

Or. en
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Amendamentul 503
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) căi ferate și căi navigabile interioare; (i) căi ferate și căi navigabile interioare
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 504
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) acțiuni de sprijinire a tronsoanelor 
rutiere transfrontaliere;

(ii) acțiuni de sprijinire a tronsoanelor 
rutiere transfrontaliere, a rețelei rutiere 
primare TEN-T și, în cazul statelor 
membre care nu dispun de rețele 
feroviare, rețeaua rutieră TEN-T;

Or. en

Amendamentul 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) acțiuni de sprijinire a tronsoanelor
rutiere transfrontaliere;

(ii) acțiuni de sprijinire a tronsoanelor
feroviare transfrontaliere, cu accent pe 
tronsoanele transfrontaliere abandonate 
sau deconectate de la Al Doilea Război 
Mondial;

Or. en
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Amendamentul 506
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) acțiuni de sprijinire a dezvoltării 
autostrăzilor maritime;

Or. pt

Amendamentul 507
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale;

(iii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale, 
inclusiv facilități de schimbare automată 
a ecartamentului;

Or. en

Amendamentul 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, dezvoltarea de 
porturi și de platforme multimodale;

(iii) conexiuni interne de transporturi către 
porturi și aeroporturi, dezvoltarea de linii 
secundare, de porturi și de platforme 
multimodale și de conexiuni maritime 
sustenabile, precum și puncte de 



PE496.338v01-00 92/130 AM\912706RO.doc

RO

interconectare, cu prioritate pentru 
conexiunile feroviare;

Or. en

Amendamentul 509
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) acțiuni de atenuare a expunerii 
zonelor urbane la efectele negative ale 
tranzitului feroviar și rutier.

Or. en

Amendamentul 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) acțiuni care vizează reducerea 
emisiilor sonore provocate de traficul 
feroviar, inclusiv prin modernizarea 
materialului rulant existent, pentru a 
asigura o utilizare viabilă a rețelei TEN-
T, cu respectarea cerințelor privind 
nivelul emisiilor sonore.

Or. en

Amendamentul 511
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acțiuni care vizează reducerea 
emisiilor sonore provocate de traficul 
feroviar, inclusiv prin modernizarea 
materialului rulant existent, pentru a 
asigura o utilizare viabilă a rețelei TEN-
T, cu respectarea cerințelor privind 
nivelul emisiilor sonore.

Or. en

Amendamentul 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS);

(i) Sistemul european de management al 
traficului feroviar (ERTMS); serviciile de 
informare fluvială și sistemele de 
monitorizare și informare privind traficul 
navelor maritime.

Or. en

Amendamentul 513
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sisteme de management al traficului (ii) sisteme de management al traficului, 
altele decât ERTMS.

Or. en
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Amendamentul 514
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) reducere a zgomotului provocat de 
transportul de marfă pe căi ferate la 
sursă;

Or. en

Amendamentul 515
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia anulează, cu excepția cazurilor 
justificate corespunzător, ajutorul financiar 
acordat pentru acțiuni care nu au demarat 
în termen de un an după data de începere a 
acțiunii prevăzute în condițiile care 
guvernează acordarea ajutorului.

(1) Comisia anulează, cu excepția cazurilor 
justificate corespunzător, ajutorul financiar 
acordat pentru acțiuni care nu au demarat 
în termen de doi ani după data de începere 
a acțiunii prevăzute în condițiile care 
guvernează acordarea ajutorului.

Or. en

Amendamentul 516
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în caz de nereguli survenite în 
implementarea acțiunii din perspectiva 
dispozițiilor legislației UE;

(a) în caz de nereguli survenite în 
implementarea acțiunii de către beneficiari 
și executorii proiectului din perspectiva 
dispozițiilor legislației UE, a legislației 
muncii, sociale și de mediu;
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Or. fr

Amendamentul 517
Jean-Jacob Bicep

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în urma unei evaluări a evoluției 
proiectului, în special în cazul unor 
întârzieri majore ale implementării acțiunii.

(c) în urma unei evaluări a evoluției 
proiectului, în special în cazul unor 
întârzieri majore și nejustificate ale 
implementării acțiunii.

Or. fr

Amendamentul 518
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate solicita rambursarea 
ajutorului financiar acordat dacă 
implementarea acțiunii care beneficiază 
de ajutor financiar nu a fost finalizată în 
termen de doi ani de la data finală 
prevăzută în condițiile care guvernează 
acordarea ajutorului.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 519
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate solicita rambursarea 
ajutorului financiar acordat dacă 
implementarea acțiunii care beneficiază de 
ajutor financiar nu a fost finalizată în 
termen de doi ani de la data finală 
prevăzută în condițiile care guvernează 
acordarea ajutorului.

(3) Comisia poate solicita rambursarea 
ajutorului financiar acordat dacă 
implementarea acțiunii care beneficiază de 
ajutor financiar nu a fost finalizată în 
termen de patru ani de la data finală 
prevăzută în condițiile care guvernează 
acordarea ajutorului.

Or. it

Justificare

Perioada de timp ar trebui să fie aceeași ca cea prevăzută în actualul Regulament financiar 
TEN-T [Regulamentul (CE) nr. 680/2007], și anume patru ani.

Amendamentul 520
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia poate solicita rambursarea 
ajutorului financiar acordat în caz de 
neutilizare, abandonare sau dezmembrare 
a infrastructurii UE cofinanțate.

Or. en

Amendamentul 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care o acțiune suferă 
întârzieri de peste un an comparativ cu 
calendarul prevăzut, și anume în cazul în 
care statele membre nu pot asigura 
fonduri suficiente ca urmare a efectelor 
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crizei financiare, Comisia poate să 
impună un moratoriu și să evalueze 
posibilitatea de modernizare a 
infrastructurii existente ca opțiune 
alternativă mai rapidă;

Or. en

Amendamentul 522
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de a lua una din deciziile 
prevăzute la alineatele 1, 2 și 3, Comisia 
examinează cazul respectiv și îi informează 
pe beneficiarii în cauză, astfel încât aceștia 
să își poată prezenta observațiile într-un 
termen dat.

(4) Înainte de a lua una din deciziile 
prevăzute la alineatele 1, 2 și 3, Comisia 
examinează cazul respectiv și îi informează 
pe beneficiarii în cauză, astfel încât aceștia 
să își poată prezenta observațiile într-un 
termen dat. Comisia comunică 
Parlamentului European și Consiliului 
toate deciziile luate în cadrul adoptării 
programelor anuale prevăzute la articolul 
17.

Or. en

Amendamentul 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Article 13a
Pentru a garanta o concurență largă și 
echitabilă pentru proiectele finanțate în 
cadrul MCE, forma contractului trebuie 
să corespundă obiectivelor și 
circumstanțelor proiectului. Clauzele 
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contractului trebuie redactate în așa fel 
încât să distribuie în mod echitabil
riscurile asociate sarcinii de îndeplinit, 
pentru a maximiza rentabilitatea și a 
asigura realizarea sarcinii într-un mod 
cât mai eficient.   Principiul respectiv se 
aplică indiferent de utilizarea unui model 
de contract național sau internațional.

Or. de

Justificare

Există o tendință în creștere în rândul autorităților contractante din unele state membre de a 
înlocui termenii și condițiile generale cu termeni și condiții specifice, modificând astfel 
distribuția riscurilor în contextul proiectelor publice. Modificările de acest tip au un impact 
negativ nu numai asupra poziției contractuale a firmei sau a organismului care realizează 
proiectului, ci și asupra mediului concurențial general din țările respective și asupra 
proiectului în sine.

Amendamentul 524
Werner Langen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Forma contractului trebuie să 
corespundă bazei și circumstanțelor 
proiectului și să garanteze o concurență 
largă și echitabilă pentru proiectele 
cofinanțate în cadrul MCE care fac 
obiectul procedurilor de achiziții publice. 
Pentru a garanta prețul cel mai avantajos 
din punct de vedere economic și a asigura 
realizarea proiectului într-un mod cât mai 
eficient, clauzele fundamentale ale 
contractului ar trebui să fie echitabile și 
să reflecte riscurile aferente proiectului, 
indiferent de standardele naționale sau 
internaționale.

Or. de
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Amendamentul 525
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pot fi utilizate următoarele instrumente 
financiare:

(3) Dacă statul membru sau entitatea 
menționată la articolul 9 solicită în mod 
clar acest lucru la prezentarea schiței de 
proiect, pot fi utilizate următoarele 
instrumente financiare:

Or. en

Justificare

Următoarele instrumente financiare trebuie să fie indicate în mod explicit și incluse în 
proiectul de cadru financiar în ceea ce privește proiectul propus de statul membru sau de 
entitatea juridică îndreptățită.

Amendamentul 526
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) (c) instrumente financiare care 
vizează facilitarea investițiilor private 
pentru introducerea de tehnologii 
inovatoare cu riscuri mai mari de
investiții.

Or. en

Amendamentul 527
Antonio Cancian

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) împrumuturi și/sau garanții facilitate de 
instrumente de partajare a riscurilor, 
inclusiv un mecanism de stimulare pentru 
obligațiuni pentru proiecte emise de o 
instituție financiară din resurse proprii cu 
contribuția Uniunii la constituirea 
provizioanelor și/sau la alocarea de capital;

(b) împrumuturi și/sau garanții facilitate de 
instrumente de partajare a riscurilor, 
inclusiv inter altele un mecanism de 
stimulare pentru obligațiuni pentru proiecte 
emise de o instituție financiară din resurse 
proprii cu contribuția Uniunii la 
constituirea provizioanelor și/sau la 
alocarea de capital;

Or. en

Justificare

Obiectivul este de a clarifica în mod explicit că relansarea creditelor pentru obligațiuni 
pentru proiecte este unul dintre celelalte posibile instrumente. 

Amendamentul 528
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) instrumente de finanțare specifice 
care încurajează investițiile private în 
introducerea de tehnologii inovatoare cu 
riscuri mai mari de investiții.

Or. de

Amendamentul 529
Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice alte instrumente financiare. (c) instrumente financiare dedicate în 
scopul de a facilita investițiile private 
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pentru proiecte de infrastructură care 
utilizează tehnologii noi și inovații care 
îmbunătățesc durabilitatea ecologică a 
unui mod de transport și au riscuri mai 
mari de investiții.

Or. en

Justificare

Se propun noi instrumente financiare pentru a facilita investițiile în infrastructură. 
Tehnologiile inovatoare și noi în special se confruntă cu provocări de finanțare înainte de a 
deveni larg răspândite. Prin urmare, instrumentele dedicate vor fi esențiale pentru a ajuta 
noile tehnologii să-și asigure o finanțare suficientă pentru a se intensifica și pentru a-și crea 
un istoric al tranzacțiilor pentru a avea acces la capital prin mecanisme de finanțare 
convenționale.

Amendamentul 530
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice alte instrumente financiare. (c) instrumente financiare dedicate în 
scopul de a facilita investițiile private 
pentru proiecte de infrastructură care 
utilizează tehnologii noi și inovații care 
îmbunătățesc durabilitatea ecologică a 
unui mod de transport și au riscuri mai 
mari de investiții.

Or. en

Amendamentul 531
Britta Thomsen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instrumente financiare dedicate în 
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scopul de a facilita investițiile private 
pentru proiecte de infrastructură care 
utilizează tehnologii noi și inovații care 
îmbunătățesc durabilitatea ecologică a 
unui mod de transport și au riscuri mai 
mari de investiții.

Or. en

Justificare

Se propun noi instrumente financiare pentru a facilita investițiile în infrastructură. 
Tehnologiile inovatoare și noi în special se confruntă cu provocări de finanțare înainte de a 
deveni larg răspândite. Instrumentele existente (precum LGTT) nu pot sprijini proiecte 
inovatoare datorită profilului de risc mai ridicat și provocărilor în ceea ce privește taxele de 
absorbție/pentru utilizatori.

Amendamentul 532
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și 
trebuie să vizeze diversificarea sectorială, 
în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică treptată la 
nivelul statelor membre.

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și 
trebuie să vizeze diversificarea sectorială, 
în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică la nivelul 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 533
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul (1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
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instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și 
trebuie să vizeze diversificarea sectorială, 
în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică treptată la 
nivelul statelor membre.

instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și 
trebuie să vizeze diversificarea sectorială, 
în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică la nivelul 
statelor membre și regiunilor Uniunii.

Or. pt

Justificare

Diversificarea sectorială și geografică ar trebui să țină seama de regiunile Uniunii, precum 
și de statele membre.

Amendamentul 534
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și 
trebuie să vizeze diversificarea sectorială,
în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică treptată la 
nivelul statelor membre.

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul diversificării sectoriale și 
teritoriale, în conformitate cu articolele 3 
și 4, precum și diversificarea geografică la 
nivelul statelor membre.

Or. ro

Amendamentul 535
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și
trebuie să vizeze diversificarea sectorială, 

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare trebuie să vizeze 
diversificarea sectorială, în conformitate cu 
articolele 3 și 4, precum și diversificarea 
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în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică treptată la 
nivelul statelor membre.

geografică treptată la nivelul statelor 
membre.

Or. en

Justificare

Este necesar să existe criterii de selecție mai bune pentru proiecte.

Amendamentul 536
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și 
trebuie să vizeze diversificarea sectorială, 
în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică treptată la 
nivelul statelor membre.

(1) Acțiunile sprijinite prin instrumentele
financiare sunt selectate în funcție de 
maturitate și trebuie să vizeze 
diversificarea sectorială, în conformitate cu 
articolele 3 și 4, precum și diversificarea 
geografică  treptată la nivelul statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 537
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și
trebuie să vizeze diversificarea sectorială, 
în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică treptată la 
nivelul statelor membre.

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare trebuie să vizeze 
diversificarea sectorială, în conformitate cu 
articolele 3 și 4, precum și diversificarea 
geografică treptată la nivelul statelor 
membre.



AM\912706RO.doc 105/130 PE496.338v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 538
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile sprijinite cu ajutorul 
instrumentelor financiare sunt selectate pe 
principiul „primul venit, primul servit” și 
trebuie să vizeze diversificarea sectorială,
în conformitate cu articolele 3 și 4, precum 
și diversificarea geografică treptată la 
nivelul statelor membre.

(1) Acțiunile eligibile pentru a fi sprijinite 
cu ajutorul instrumentelor financiare, în 
conformitate cu articolul 17 din prezentul 
regulament urmăresc diversificarea 
sectorială și geografică în toate statele 
membre și îndeplinesc criteriile 
următoare:
(a) aderă la obiectivele Strategiei Europa 
2020;
(b) prezintă o valoare adăugată 
europeană;
(c) nu conduc la denaturarea concurenței 
pe piața internă;
(d) prezintă un efect de 
levier/multiplicator în raport cu sprijinul 
din partea Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 539
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instrumentele financiare vizează 
păstrarea valorii activelor furnizate de 
bugetul Uniunii. Acestea pot genera 
randamente acceptabile pentru a îndeplini 
obiectivele celorlalți parteneri sau 

(3) Instrumentele financiare vizează 
păstrarea valorii activelor furnizate de 
bugetul Uniunii. Acestea pot genera 
randamente, însă fără a prejudicia 
realizarea acțiunilor sprijinite în cadrul 
prezentului regulament și fără a crea 
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investitori. datorii la bugetul UE.

Or. en

Amendamentul 540
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instrumentele financiare vizează 
păstrarea valorii activelor furnizate de 
bugetul Uniunii. Acestea pot genera 
randamente acceptabile pentru a îndeplini 
obiectivele celorlalți parteneri sau 
investitori.

(3) Instrumentele financiare vizează 
păstrarea valorii activelor furnizate de 
bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 541
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instrumentele financiare pot fi 
combinate cu granturi finanțate din bugetul 
Uniunii, inclusiv în temeiul prezentului 
regulament.

(4) Instrumentele financiare pot fi 
combinate cu granturi finanțate din bugetul 
Uniunii, inclusiv în temeiul prezentului 
regulament. și în conformitate cu capitolul 
III; granturile sprijinite în temeiul 
prezentului articol nu trebuie să 
depășească 15% din alocațiile fiecărui 
sector în conformitate cu articolul 5 
alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 542
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instrumentele financiare pot fi 
combinate cu granturi finanțate din bugetul 
Uniunii, inclusiv în temeiul prezentului 
regulament.

(4) Instrumentele financiare pot fi 
combinate cu granturi finanțate din bugetul 
Uniunii, inclusiv în temeiul prezentului 
regulament, cu condiția ca granturile 
respective să fie necesare pentru 
viabilitatea proiectului.

Or. pt

Amendamentul 543
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programele de lucru pot stabili 
condiții suplimentare, în funcție de 
nevoile specifice ale sectoarelor în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 544
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale și anuale pentru fiecare sector.
Comisia poate, de asemenea, să adopte 
programe de lucru multianuale și anuale 
care au ca obiect mai mult de un sector.

(1) După încheierea cererilor de 
propuneri în conformitate cu articolele 10 
și 11, Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale și anuale pentru fiecare sector.
Comisia poate, de asemenea, să adopte 
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Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 24
alineatul (2).

programe de lucru multianuale și anuale 
care au ca obiect mai mult de un sector.
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 24
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 545
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale și anuale pentru fiecare sector.
Comisia poate, de asemenea, să adopte 
programe de lucru multianuale și anuale 
care au ca obiect mai mult de un sector.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 24 
alineatul (2).

(1) Comisia adoptă programe de lucru 
multianuale și anuale pentru fiecare sector.
Comisia poate, de asemenea, să adopte 
programe de lucru multianuale și anuale 
care au ca obiect mai mult de un sector.
Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 5 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta dreptul de control al PE, programele de lucru multianuale și anuale ar 
trebui adoptate prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 546
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele de lucru multianuale se 
revizuiesc cel puțin la mijlocul perioadei.

(2) Programele de lucru multianuale se 
revizuiesc cel puțin la mijlocul perioadei.
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Dacă este nevoie, Comisia revizuiește 
programul multianual de lucru prin 
intermediul unui act de punere în aplicare.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 24 
alineatul (2).

Dacă este nevoie, Comisia revizuiește 
programul multianual de lucru prin 
intermediul unui act de punere în aplicare.
Respectivele acte delegate se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 25 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura dreptul de control al PE, ar trebui să se aplice procedura actelor delegate.

Amendamentul 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adoptă programe multianuale de lucru 
în domeniul transporturilor pentru 
proiectele de interes comun enumerate în 
partea I a anexei la prezentul regulament.

Se adoptă un program multianual de lucru 
în domeniul transporturilor pentru 
proiectele de interes comun enumerate în 
partea I a anexei la prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 548
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adoptă programe multianuale de lucru 
în domeniul transporturilor pentru 
proiectele de interes comun enumerate în 
partea I a anexei la prezentul regulament.

Se adoptă programe multianuale de lucru 
în domeniul transporturilor pentru 
proiectele de interes comun enumerate în 
partea I a anexei la prezentul regulament, 
unde procentul fondurilor alocate pentru 
modurilor mai puțin poluante este de cel 
puțin 85% din bugetul total pentru 
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transport.

Or. en

Justificare

Clarificare necesară pentru a se asigura coerența cu angajamentul UE, menționat în Cartea 
albă privind transporturilor, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 60% sub 
nivelurile din 1990 până în 2020.

Amendamentul 549
Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adoptă programe multianuale de lucru 
în domeniul transporturilor pentru 
proiectele de interes comun enumerate în 
partea I a anexei la prezentul regulament.

Se adoptă programe multianuale de lucru 
în domeniul transporturilor pentru 
proiectele de interes comun enumerate în 
partea I a anexei la prezentul regulament, 
unde procentul fondurilor alocate pentru 
modurilor mai puțin poluante este de cel 
puțin 85% din bugetul total pentru 
transport.

Or. en

Justificare

UE și-a luat angajamente reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 60% sub nivelurile din 
1990 până în 2020. Acesta este și unul dintre principalele obiective din Cartea albă din 2011 
și ar trebui să se reflecte în MCE.

Amendamentul 550
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adoptă programe multianuale de lucru 
în domeniul transporturilor pentru

Se adoptă un program multianual de lucru 
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proiectele de interes comun enumerate în 
partea I a anexei la prezentul regulament.

în domeniul transporturilor pentru: 

- proiecte de interes comun enumerate în 
partea I a anexei la prezentul regulament;
- proiecte de interes comun care 
facilitează crearea rețelei primare și 
coridoare ale rețelei primare.

Or. nl

Justificare

Coridoarele rețelei primare sunt foarte importate pentru noua rețea TEN-T. Ar trebui, totuși, 
să fie posibil și să se atribuie fonduri europene pentru proiecte care nu sunt descrise în anexa 
I; desigur, acest lucru ar trebui să fie posibil numai cu condiția ca aceste proiecte să 
promoveze crearea de rețele primare sau de coridoarele ale rețelei primare.

Amendamentul 551
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea pachetului financiar trebuie să se 
situeze între 80 % și 85 % din resursele 
bugetare menționate la articolul 5 alineatul
(1) litera (a).

Valoarea pachetului financiar trebuie să se 
situeze într-o marjă de 55% din resursele 
bugetare menționate la articolul 5 alineatul
(1) litera (a).

Or. en

Amendamentul 552
Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea pachetului financiar trebuie să se 
situeze între 80 % și 85 % din resursele 
bugetare menționate la articolul 5 alineatul
(1) litera (a).

Valoarea pachetului financiar trebuie să se 
situeze între 50 % și 55 % din resursele 
bugetare menționate la articolul 5 alineatul
(1) litera (a).
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Or. en

Amendamentul 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele detaliate în partea I a anexei 
nu sunt obligatorii pentru statele membre 
în ceea ce privește deciziile lor privind 
programarea. Decizia de a implementa 
aceste proiecte ține de competența statelor 
membre și va depinde de capacitățile de 
finanțare publică, precum și de 
viabilitatea lor socio-economică, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 7 
din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
[Orientările TEN-T].

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se asigură că statele membre nu trebuie să execute proiecte de pe 
lista proiectelor identificate în prealabil în anexa I dacă se dovedesc a nu fi viabile din punct 
de vedere economic. Multe din aceste proiecte încă sunt în stadiu de planificare, iar acest 
amendament permite să se ia în considerare capacitățile de finanțare publică ale statelor 
membre în momentul implementării.

Amendamentul 554
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programele multianuale de lucru în 
domeniul energiei și telecomunicațiilor 
oferă orientări strategice în domeniul 
proiectelor de interes comun și pot include 

(4) Programele multianuale de lucru în 
domeniul energiei și telecomunicațiilor 
oferă orientări strategice în domeniul 
proiectelor de interes comun.
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proiecte specifice de interes comun.

Or. pt

Amendamentul 555
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programele anuale sectoriale din 
domeniul transporturilor, energiei și 
telecomunicațiilor se adoptă pentru 
proiecte de interes comun care nu sunt 
incluse în programele multianuale.

(5) Programele anuale sectoriale din 
domeniul transporturilor, energiei și 
telecomunicațiilor se adoptă pentru 
proiecte de interes comun care nu sunt 
incluse în programele multianuale, cu 
respectarea în sectorul transporturilor a 
condiției alocării a cel puțin 85% din 
modurile mai puțin poluante.

Or. en

Justificare

În programele anuale de lucru este utilă păstrarea aceleiași coerențe în alocarea procentelor 
de fonduri în sectorul transporturilor pentru moduri mai puțin poluante, astfel cum este 
prevăzut în programul de lucru multianual.

Amendamentul 556
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia publică anual un tablou de 
bord care prezintă evoluția tuturor 
proiectelor de interes comun incluse în 
MCE.

Or. en
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Amendamentul 557
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (1), 
stabilește criteriile de selecție și atribuire la 
stabilirea programelor de lucru multianuale 
și sectoriale anuale comune, în 
conformitate cu obiectivele și cu 
prioritățile prevăzute:

(6) Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (1), 
stabilește criteriile de selecție și atribuire la 
stabilirea programelor de lucru multianuale 
și sectoriale anuale comune, în 
conformitate cu obiectivele și cu 
prioritățile prevăzute la articolele 3 și 4 din 
prezentul regulament:

Or. en

Amendamentul 558
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (1), 
stabilește criteriile de selecție și atribuire la 
stabilirea programelor de lucru multianuale 
și sectoriale anuale comune, în 
conformitate cu obiectivele și cu 
prioritățile prevăzute:

(6) Comisia, acționând în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (1), 
stabilește criteriile de selecție și atribuire la 
stabilirea programelor de lucru multianuale 
și sectoriale anuale comune, în 
conformitate cu obiectivele și cu 
prioritățile prevăzute la articolele 3 și 4 din 
prezentul regulament și în Regulamentul 
(UE) nr. XXXX/2012 [Orientările pentru 
TEN-T], Regulamentul (UE) nr. XXX 
2012 [Orientări pentru infrastructura 
energetică transeuropeană] sau în 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
[Orientările pentru INFSO]. Se ține 
seama de următorii factori:
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(a) gradul de avansare a acțiunii în fazele 
de elaborare și pregătire a proiectului și 
soliditatea modului de execuție propus;
(b) efectul de levier exercitat de sprijinul 
Uniunii asupra investițiilor publice și 
private și asupra pieței unice;
(c) nevoia de a depăși obstacole 
financiare specifice și lipsa finanțării pe 
piață, legate de natura proiectului sau de 
caracterul său stringent;
(d) costurile și beneficiile care includ 
impactul economic, impactul social, 
emisiile de gaze cu efect de seră și/sau alte 
tipuri de impact asupra mediului, precum 
și accesibilitatea;
(e) dimensiunea transfrontalieră și 
capacitatea de a reduce sau de a pune 
capăt izolării statelor membre în orice 
sector.

Or. pt

Amendamentul 559
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul transporturilor, prin 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
(Orientările TEN-T);

eliminat

Or. pt

Amendamentul 560
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 – litera b



PE496.338v01-00 116/130 AM\912706RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul energiei, prin Regulamentul 
(UE) nr. XXXX/2012 (Orientările privind 
infrastructura energetică 
transeuropeană);

eliminat

Or. pt

Amendamentul 561
António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul telecomunicațiilor, prin 
Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 
(Orientările INFSO);

eliminat

Or. pt

Amendamentul 562
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Programele de lucru sunt coordonate în 
vederea exploatării sinergiilor dintre 
sectoarele transporturilor, energiei și 
telecomunicațiilor, în special în domenii 
precum rețelele energetice inteligente, 
mobilitatea electrică, sistemele de transport 
inteligente și sustenabile. Se pot adopta 
cereri multisectoriale de propuneri.

(7) Programele de lucru sunt coordonate în 
vederea exploatării sinergiilor dintre 
sectoarele transporturilor, energiei și 
telecomunicațiilor, în special în domenii 
precum rețelele energetice inteligente, 
mobilitatea electrică (inclusiv trenuri,
tramvaie, biciclete electrice și autoturisme 
electrice), sistemele de transport inteligente 
și sustenabile. Multi-sectoral calls for 
proposals can be adopted.

Or. en
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Amendamentul 563
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Acte delegate
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 privind adăugarea sau 
modificarea listelor prevăzute în anexă.]

Or. en

Amendamentul 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Acte delegate
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 privind adăugarea sau 
modificarea listelor prevăzute în anexă.]

Or. en

Amendamentul 565
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1



PE496.338v01-00 118/130 AM\912706RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 privind adăugarea sau 
modificarea listelor prevăzute în anexă.]

eliminat

Or. de

Justificare

Deciziile importante trebuie luate în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 566
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 privind adăugarea sau 
modificarea listelor prevăzute în anexă.]

Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 25 privind adăugarea sau 
modificarea listelor prevăzute în anexă și 
în prezentarea programului de lucru 
multianual și anual pentru fiecare sector 
sau acoperind mai multe sectoare în 
conformitate cu articolul 17.]

Or. en

Justificare

Trimitere necesară în raport cu procedura actelor delegate.

Amendamentul 567
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre realizează, în special 
pentru proiectele din domeniul 
transporturilor și al energiei, monitorizarea 
tehnică și controlul financiar al acțiunilor, 
în strânsă legătură cu Comisia și certifică 
existența și conformitatea cheltuielilor 
contractate în raport cu proiectele sau cu 
părți ale proiectelor. Statele membre pot 
solicita participarea Comisiei la verificările 
la fața locului.

Statele membre realizează, în special 
pentru proiectele din domeniul 
transporturilor și al energiei, monitorizarea 
tehnică și controlul financiar al acțiunilor,  
inclusiv al celor care asigură 
implementarea procedurilor de consultare 
și respectarea legislației UE relevante cu 
privire la mediu și schimbările climatice
în strânsă legătură cu Comisia și certifică 
existența și conformitatea cheltuielilor 
contractate în raport cu proiectele sau cu 
părți ale proiectelor. Statele membre pot 
solicita participarea Comisiei la verificările 
la fața locului.

Or. en

Justificare

Toate demersurile și angajamentele prevăzute în fiecare acțiune trebuie monitorizate de statul 
membru în cauză.

Amendamentul 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special în domeniul telecomunicațiilor,
autoritățile naționale de reglementare 
trebuie să facă toate eforturile pentru a 
asigura securitatea juridică și condițiile 
investiționale necesare care să faciliteze 
implementarea proiectelor ce primesc 
ajutor financiar din partea Uniunii în 
temeiul prezentului regulament.

Autoritățile naționale de reglementare 
trebuie, de asemenea, să facă toate 
eforturile pentru a asigura securitatea 
juridică și condițiile investiționale necesare 
care să faciliteze implementarea proiectelor 
ce primesc ajutor financiar din partea 
Uniunii în temeiul prezentului regulament.

Or. pt
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Amendamentul 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează în permanență 
Comisia, dacă este cazul prin intermediul 
sistemului interactiv de informații 
geografice și tehnice, care în cazul rețelelor 
transeuropene de transport este reprezentat 
de TENtec, în privința progreselor realizate 
în materie de implementare a proiectelor de 
interes comun și a investițiilor efectuate în 
acest scop, inclusiv în privința 
cuantumurilor sprijinului destinat 
îndeplinirii obiectivelor aferente 
schimbărilor climatice.

Statele membre informează în permanență 
Comisia, dacă este cazul prin intermediul 
sistemului interactiv de informații 
geografice și tehnice, care în cazul rețelelor 
transeuropene de transport este reprezentat 
de TENtec, în privința progreselor realizate 
în materie de implementare a proiectelor de 
interes comun și a investițiilor efectuate în 
acest scop, inclusiv în privința 
cuantumurilor sprijinului destinat 
îndeplinirii obiectivelor aferente 
schimbărilor climatice. TENtec este 
accesibil public și cu ușurință. TENtec 
conține informații actualizate specifice 
proiectelor cu privire la formele și sumele 
de cofinanțare din partea UE, precum și 
cu progresele înregistrate de fiecare 
proiect.

Or. en

Amendamentul 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează în permanență
Comisia, dacă este cazul prin intermediul 
sistemului interactiv de informații 
geografice și tehnice, care în cazul rețelelor 
transeuropene de transport este reprezentat 
de TENtec, în privința progreselor realizate 
în materie de implementare a proiectelor de 
interes comun și a investițiilor efectuate în 
acest scop, inclusiv în privința 

Statele membre informează cu regularitate
Comisia, dacă este cazul prin intermediul 
sistemului interactiv de informații 
geografice și tehnice, care în cazul rețelelor 
transeuropene de transport este reprezentat 
de TENtec, în privința progreselor realizate 
în materie de implementare a proiectelor de 
interes comun și a investițiilor efectuate în 
acest scop, inclusiv în privința 
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cuantumurilor sprijinului destinat 
îndeplinirii obiectivelor aferente 
schimbărilor climatice.

cuantumurilor sprijinului destinat 
îndeplinirii obiectivelor aferente 
schimbărilor climatice.

Or. pt

Amendamentul 571
Franck Proust

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai acțiunile care sunt conforme cu 
dreptul Uniunii și în acord cu politicile 
relevante ale Uniunii sunt finanțate în 
temeiul prezentului regulament.

Numai acțiunile care sunt conforme cu 
dreptul Uniunii și în cazul cărora 
beneficiarii și executorii proiectului 
respectă obligațiile stabilite de legislația
Uniunii și a statului membru sau statelor 
membre implicate în proiect, mai ales în 
ceea ce privește legislația socială, a 
muncii și de mediu sunt finanțate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un proiect de mare 
anvergură nu respectă principiile 
generale prevăzute la articolul 13a, acesta 
nu poate fi sprijinit cu fonduri MCE. 
Comisia acordă statului membru în cauză 
posibilitatea de a asigura conformitatea 
proiectului cu principiile generale în 
cauză.

Or. de
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Amendamentul 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet de 
coordonare a mecanismului. Acesta este 
un comitet în sensul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de comitete de 
coordonare stabilite pentru fiecare dintre 
cele trei sectoare ale instrumentului: 
transporturi, energie și infrastructură de 
telecomunicații. Acestea sunt comitete în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Pe baza coordonării menționate în amendamentul domnului Vlasak la paragraful 3, precum 
și cu privire la Comisia Europeană, înțelesul articolului 24 nu va fi modificat. Totuși, vor fi 
posibile examinare la nivel orizontal, consecvența și posibilele sinergii. Pe de altă parte, 
separarea faptică a comitetului de coordonare în trei comitete sectoriale va contribuie la o 
cooperarea mai precisă cu ministerele naționale, întrucât acestea se concentrează în special 
pe unul dintre sectoare.

Amendamentul 574
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește trimiterile la articolul 5, se aplică procedura actelor delegate.
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Amendamentul 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul asigură o examinare la nivel 
orizontal a programelor de lucru 
menționate la articolul 17, în vederea 
asigurării consecvenței, precum și a 
identificării și exploatării de sinergii între 
sectoare.

(3) Comitetele își coordonează acțiunile 
pentru a asigura consecvența și o 
examinare la nivel orizontal a programelor 
de lucru menționate la articolul 17, precum 
și în vederea asigurării consecvenței, 
precum și a identificării și exploatării de 
sinergii între sectoare.

Or. en

Amendamentul 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul asigură o examinare la nivel 
orizontal a programelor de lucru 
menționate la articolul 18, în vederea 
asigurării consecvenței, precum și a 
identificării și exploatării de sinergii între 
sectoare.

(3) Comitetul asigură o examinare la nivel 
orizontal a programelor de lucru 
menționate la articolul 18, în vederea 
asigurării consecvenței, precum și a 
identificării, exploatării și evaluării de 
sinergii între sectoare.

Or. pt

Amendamentul 577
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
Exercitarea delegării de competențe
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(1) Se delegă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol.
(2) Delegarea competenței de a adopta 
acte delegate prevăzută la articolul 20 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată, începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
(3) Delegarea competenței menționată la 
articolul 20 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European și de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta produce efecte 
începând cu ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Ea nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan acest act 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 20 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Perioada menționată se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. de

Justificare

Deciziile importante trebuie luate în conformitate cu procedura legislativă ordinară.
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Amendamentul 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
Exercitarea delegării de competențe
(1) Se delegă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol.
(2) Delegarea competenței de a adopta 
acte delegate prevăzută la articolul 20 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată, începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
(3) Delegarea competenței menționată la 
articolul 20 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European și de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta produce efecte 
începând cu ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Ea nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan acest act 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 20 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Perioada menționată se 
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prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 579
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței de a adopta acte 
delegate prevăzută la articolul 20 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă
nedeterminată, începând de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea competenței de a adopta acte 
delegate prevăzută la articolul 20 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
șapte ani, începând de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de șapte ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 580
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței de a adopta acte 
delegate prevăzută la articolul 20 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată, începând de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea competenței de a adopta acte 
delegate prevăzută la articolul 5 alineatul 
(3) și articolul 20 este conferită Comisiei 
pentru o perioadă nedeterminată, începând 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
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regulament.

Or. en

Amendamentul 581
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței de a adopta acte 
delegate prevăzută la articolul 20 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată, începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Delegarea competenței de a adopta acte 
delegate prevăzută la articolele 5, 17 și 20 
este conferită Comisiei pentru perioada de 
valabilitate a cadrului financiar 
multianual 2014-2020.

Or. en

Justificare

Este necesară o trimitere la articolele în cauză, precum și la perioada pentru care CE are 
competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 582
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționată la 
articolul 20 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European și de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta produce efecte 
începând cu ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară, 
specificată în decizie. Ea nu aduce atingere 

(3) Delegarea competenței menționată la 
articolul 5 alineatul (3) și la articolul 20 
poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European și de Consiliu.
Decizia de revocare pune capăt delegării 
competenței specificate în respectiva 
decizie. Aceasta produce efecte începând 
cu ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară, specificată în decizie. Ea 
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validității actelor delegate deja în vigoare. nu aduce atingere validității actelor 
delegate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 583
Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu mai târziu de mijlocul anului 2018, 
Comisia trebuie să întocmească un raport 
de evaluare privind îndeplinirea 
obiectivelor tuturor măsurilor (la nivel de 
rezultate și impact), eficiența utilizării 
resurselor și valoarea sa europeană, în 
vederea luării unei decizii privind 
reînnoirea, modificarea sau suspendarea 
măsurilor. Evaluarea trebuie să privească și 
amploarea simplificării, coerența internă și 
externă a acesteia, continuarea relevanței 
tuturor obiectivelor, precum și contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii în materie 
de creștere inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii. Aceasta trebuie să 
țină cont de rezultatele evaluării privind 
impactul pe termen lung al măsurilor 
anterioare.

(1) Nu mai târziu de 31 decembrie 2017, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European  și Consiliului un raport de 
evaluare privind îndeplinirea obiectivelor 
tuturor măsurilor (la nivel de rezultate și 
impact), eficiența utilizării resurselor și 
valoarea sa europeană, în vederea luării 
unei decizii privind reînnoirea, modificarea 
sau suspendarea măsurilor. Evaluarea 
trebuie să privească și amploarea 
simplificării, coerența internă și externă a 
acesteia, continuarea relevanței tuturor 
obiectivelor, precum și contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii în materie 
de creștere inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii. Aceasta trebuie să 
țină cont de rezultatele evaluării privind 
impactul pe termen lung al măsurilor 
anterioare.

Or. en

Justificare

Este necesar un raport de evaluare la o dată clară limitele termenului mediu al cadrului 
financiar multianual.

Amendamentul 584
Bogusław Liberadzki
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia transmite concluziile acestor 
evaluări Parlamentului European,
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor.

(4) Comisia primește concluziile acestor 
evaluări din partea Parlamentului 
European și le comunică Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 585
Michael Cramer

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia transmite concluziile acestor
evaluări Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor.

(4) Comisia comunică aceste evaluări 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 586
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Beneficiarii și, acolo unde este cazul, 
statele membre respective se asigură că 
ajutorul acordat în temeiul prezentului 
regulament beneficiază de o publicitate 
corespunzătoare, în scopul informării 
publicului cu privire la rolul Uniunii în 
punerea în aplicare a proiectelor.

(1) Beneficiarii și, acolo unde este cazul, 
statele membre respective se asigură că 
ajutorul acordat în temeiul prezentului 
regulament beneficiază de o publicitate și 
transparență corespunzătoare, în scopul
informării publicului cu privire la rolul 
Uniunii în punerea în aplicare a proiectelor.
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Or. en

Amendamentul 587
Philip Bradbourn

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia implementează acțiunile de 
informare și comunicare privind proiectele 
și rezultatele mecanismului Conectarea 
Europei. În plus, bugetul alocat 
comunicării în temeiul prezentului 
regulament acoperă și comunicarea 
instituțională privind prioritățile politice 
ale Uniunii.

(2) Comisia implementează acțiunile de 
informare și comunicare privind proiectele 
și rezultatele mecanismului Conectarea 
Europei.

Or. en

Justificare

Fondurile acordate în cadrul acestui instrument nu ar trebui utilizate pentru comunicarea cu 
privire la prioritățile politice ale Uniunii.  Acest aspect nu este sub nicio formă esențial 
pentru funcționarea și obiectivele Mecanismului Conectarea Europei.


